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Заявка за получаване на потребителски достъп до услугите на  

Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ  

към ЦВП по информатика и ИКТ 

 
 

Данни за потребителя 

 

 

Тема на работата: 

 

Име: 

(трите имена на български и на английски 

по личната карта или паспорт) 

 

Организация, отдел:  

Заемана длъжност:  

Служебен адрес:  

Телефон:  

Служебна електронна поща:  

 

Работата е за целите на 
 

Името на научния 

проект и периода за 

изпълнение: 

 

Проектът е от 11-те 

НП на ЦВП или е 

НОВ? 

Да/Не 

Задача и период за 

изпълнение: 
 

Позиция на 

потребителя: 
 

(ръководител на проект / изследовател по проект/ друго) 
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Необходими ресурси 

 

Индустриална компютърна томография: 

 

Брой обекти, които ще бъдат изследвани: 

Приблизителни размери на обектите: 

(височина, диаметър, тегло) 

Материал(и), от който/които са изработени 

(ориентировъчно): 

Носител на правата в/у обекта: 

Тримерно сканиране: 

 

Брой обекти, които ще бъдат изследвани: 

Приблизителни размери на обектите: 

(височина, диаметър, тегло) 

Повърхност (гланцова, матова, цвят): 

Носител на правата в/у обекта: 

Анализ на вибрации: 

Брой обекти, които ще бъдат изследвани: 

Приблизителни размери на обектите: 

(височина, диаметър, тегло) 

Носител на права в/у обекта: 

Други изисквания: 

 
 

 

 

Обяснение за поискания достъп  
(до 1 страница на български) 

 

Анотация: 

 

 

 

Ползи от задачата: 

 

 

 

Референции/Библиография: 
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 Съгласен съм да бъда включен в списък на потребителите и да получавам електронни 

съобщения. 

 Уведомен съм, че информацията в тази заявка може да бъде публикувана. 

 Декларирам, че във всички свои публикации, постери и научни доклади, в които се 

използват резултатите от работата ми в рамките на Лабораторията, ще отбелязвам 

използването на ресурсите на ЦВП по Информатика и ИКТ, както следва: 

Благодарности за съдействието: Изказваме благодарност за предоставения  достъп до 

инфраструктурата на Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ, с 

финансовата подкрепа на Договор BG05M2OP001-1.001-0003 по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020), съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Декларирам, че съм запознат с правилата за използване на ресурсите и ще ги спазвам. 

 

Забележки:  

 

1. Един попълнен екземпляр на заявката (.doc файл) се изпраща в електронен вид на 

ръководителя на Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ: доц. д-р 

Иван Георгиев ( ivan.georgiev@parallel.bas.bg ). 

2. Един попълнен, отпечатан и подписан екземпляр се предава на Ръководителя на 

Лабораторията или сканиран вариант (.pdf файл) се изпраща на електронния му адрес. 

3. Един месец след използване на заявените ресурси или шест месеца след получаване на 

достъп се изпраща технически отчет, оформен като кратко съобщение на български 

(минимум 1, максимум 4 страници) до проф. Анета Караиванова (anet@parallel.bas.bg), 

зам.-ръководител на ЦВП и отговорник за научно-изследователската дейност на ЦВП.  

 

 

      

Дата: .....................................            Подпис на потребителя: ..................................... 
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