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Роско 
                                                          Имe     Росен Йорданов Георгиев 

  
Адрес    България, София 

                                        E-mail   georgiev_rosko@yahoo.com 

Националност    Българска 

Дата на раждане    09.02 

                                               

                     Образование 

 

 

Дата / Период  

 

 

  12.09.2011-21.11.2013 

                      Име на институцията 

 

 

 

 Еразмус Мундус MAPNET(TU-Berlin,SSSUP-Pisa, 

 Osaka University) 

 Област   Фотоника/ Оптически мрежи 

Диплома    Магистър „Проектиране на фотонни мрежи“    

  Електротехника- приравнено от НЦИД-21.10.2015 
   

Дата / Период  

 

 

  10.2005-10.2009 

                      Име на институцията 

 

 

 

  Технически университет София 

Област    Телекомуникации/Предаване на данни 

Диплома    Бакалавър „Телекомуникации“ 

 

                      Трудов Стаж 

 
 

Дата / Период  

 

 

  От 14.11.2014  

                       Име и адрес на 

работодателя 

 

 

 

  Институт по оптически материали и технологии, БАН 

  София, ул.“ Г.Бончев “ 109  

 
                                   Сектор  

 
  Научна дейност  

                                Позиция  

 
  Инженер/ Докторант 

 
 

 

Дата / Период  

 

 

  10.04.2016 -16.01.2018 

                       Име и адрес на 

работодателя 

 

 

 

  Ай Би Ем България, Сиско Системс, 

  Бул „Христофор Колумб “ 64.,  София 1592 

                                   Сектор  

 
  Инженерна дейност/поддръжка 

                               Позиция  

 
  Мрежов инженер 

 

TOP Collaborator of the year 2017 -

2nd place, IBM, Cisco Project 

Full scholarship holder 

http://mapnet.sssup.it/ 
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Умения и квалификация 
Дата / Период    02.07.2012-21.07.2012 

Име на институцията   HioA-Oslo, Норвегия 

Област   Лятно училище „Network Administration“  

  

Дата / Период    22.07.2012-09.08.2012 

Име на институцията   DTU-Дания 

Област   Лятно училище „Telecommunications“  

  

Дата / Период    02.07.2018-22.07.2018 

Име на институцията   Новосибирски държавен университет, Русия 

Област   Лятно училище “Future Materials” 

  

Дата / Период    09.09.2018-14.09.2018 

Име на институцията   Институт „ Николас Канбрера“ 

Област   Лятно училище “Manipulating Light and Matter at the   

  Nanoscale” 

 

Дата / Период    08.11.2018-09.11.2018 

Име на институцията   Акция по COST/  Словашка академия на науките  

Област   3rd ECI Workshop on Roadmaping  

 

Дата / Период    24.06.2019-26.06.2019 

Име на институцията   Лятна школа по електронна микроскопия и нейното  

  приложение в материалознанието  

Област   Материалознание/Физика 

 

Дата / Период    23.09.2019-27.09.2019 

Име на институцията   1st Magnetofon Summer School ultrafast opto-magneto-   

  electronics 

Област   Оптика/Физика 

 

 

I speak English. 

Ich spreche Deutsch. 
Je parle français. 

Io studio Italiano. 

Učim sa po slovensky. 

... И комуникация 

 Измервания с DLS 

 Измервания с лазери 

 Елипсометрични 
измервания 
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Какво правя? 

Методология на оптична детекция 

Дължина на вълната,nm 

R
, %

 

Въздух 
Nb2O5 

Матрица 

n плътен слой 

neff  

      порест слой 

320 < λ < 900 nm 2. Измервам спектъра на 
отражение на тънкия слой, 
който зависи от показателя 

на пречупване (n) и 
дебелината на слоя 

1. Създавам тънък слой от 
метален оксид с 

оптимизирана пористост 

3. Пористостта 
(свободния обем зает от 

въздух) в слоя 
понижава ефективния 

показател на пречупване 
на слоя 
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Методология на оптична детекция 

R
, %

 

Nb2O5 
Матрица 

n плътен слой 

neff  

    порест слой 

 neff с пари 

Кондензирали 
пари 

320 < λ < 900 nm 

Какво правя? 

4.Тънките 
филми се 

излагат на 
пари на 

органични 
съединения 

6. Промяната на 
ефективната стойност  на 
показателя на пречупване 

води до промяна в спектъра  
на отражение, която 

детектирам 

5. Кондензирането  на пари  
води до промяна на 

ефективната стойност 
на показателя на 

пречупване на тънкия 
филм 

Дължина на вълната,nm 
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 Създаването на 
подходящ порест слой се налага 

за постигане на максимална 
промяна в спектъра на 

отражение.Изследвал съм редица 
полимери като органични 

шаблони и няколко различни 
метални оксида-танталов, 

ванадиев и ниобиев. 

Какво правя?   

 Основна цел е 
създаването на филми с 

голяма пористост 
позволяваща по-голямо 
количество абсорбиран 

аналит 
 Изображения на плътен и 

порест филм 

плътен порест 
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Какво правя? 
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Време (мин)

Редуването на плътни и порести 
слоеве в структура позволява 

създаването на ивица на високо 
отражение,която е много по-

чувствителна към пари на 
органични съединения, с което 

допълнително подобрявам 
оптичната детекция  

Подложка 

7 слойна структура 

Създаване на ивицата на 
високо отражение в 

зависимост от броя слоеве 
в структурата – 2,3,5 и 7 

Измерванията показват 
близо 8 пъти по-

добра реакция спрямо 
единичен порест слой 

при излагане на 
структурата на пари  

на ацетон 
1,2 1
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Брой слоеве в стека 

Сензорната структура в режим на пропускане  
показва отлична възпроизводимост  при 

изследване на цикли на десорбция и абсорбция 

Ацетонова среда Аргонова среда 



Франкфурт, Германия, 2018 Поморие, България, 2015 
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Роско и колегите в ИОМТ 
 Ръководител на проект 
1. „Разработване на мезопорести оксидни тънки слоеве с приложение в екологията“2017-

2018,проект ДФНП-17-97/28.07.2017 по Програмата за подпомагане на млади учени на БАН- 

2017г. 

2. „Hybrids of mesoporous metal oxide and nanozeolite for optical sensing applications“- Програма „ 

Мобилност на млади учени на френския институт- гр. София 10-11.2018, 

3. “Development of mesoporous Nb2O5 thin films as an active medium for pollution monitoring of air 

and water” 2018-2019, World Federation of Scientists 

 

  Участник в  научен колектив 
4. „Получаване и изследване на наноразмерни слоеве от оксо-зеолитни композити, полимери и 

графен като активни среди за опто-химични сензори“- 2016-2019, ФНИ 

5. „Зеолитни наноструктури за оптични приложения“- 2015-2018, ФНИ 

6. „Hooking together European research in Atomic Layer Deposition” 2014-2018, ФНИ 

7. “Свързване на научните изследвания в Европа в областта на отлагането на атомни слоеве и 

техните приложения” 2017-2018, ФНИ 

8. „Ултра бърза опто-магнито-електроника за неразсейващи информационни технологии“ 2018-

2020, ФНИ 

9. „Нови мултифункционални структури на основата на графен и 2D материали“ 2018-2021, 

ФНИ 

10. „Наноструктурирани тънкослойни покрития на базата на ZrO2 и ZnO за приложения в 

различни оптоелектронни устройства и газови сензори» 2019-2022, ФНИ 
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Моите резултати... 
14.01.2020 – насрочена дата за официална защита на 
дисертация за придобиване на образователна степен 

доктор 

12 публикации,  
 5 цитата  

36 национални и международни конференции 
    22 устни доклада 
    14 постерни доклада 
 

 2ро
 място „Най-добър постер“ на “ 6th International Symposium of Advanced Micro- 

Mesoporous Materials“ , 6-9 Септември 2015” 

 1
во

 място „Най-добър устен доклад“  на  “4-тата Националната студентска научна 

конференция по физика и инженерни технологии”, 17-19 Ноември 2017  

 1
во

 място „Най-добър устен доклад“ на  International Conference on Advanced Optical 

Materials and Technologies, Боровец ,27-29 Април 2018 

 1во място „Най-добър устен доклад“ на  7-ми научен семинар по физикохимия за млади 

учени и докторанти -  Пловдив, 26.04 – 27.04  2018 

 Награда за изпълнение на младежки проект по програмата подпомагане на младите учени 

и докторанти в БАН– 2017  

 

 
 

Награди 
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2020 
През 2019 година спечелих на конкурсен принцип 

стипендия по Националната стипендиантска програма на 
Република Словакия за 5-месечен престой в Инститита 

по Електроинженерство на Словашката академия на 
науките. Под ръководството на проф. Мартин Хулман 

ще участвам в проект за разработването и отлагането на 
покрития от 2D материали. Началната дата на визитата 

е 20.01.2020 година. 
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