
Заявка за получаване на потребителски достъп до  

Многофункционалния високопроизводителен изчислителен 

комплекс на ИИКТ - БАН 

 
 

Данни за потребителя 

 

 

Тема на работата: 

 

Име: 

(трите имена на български и на английски) 
 

Организация: 

(на български и на английски) 
 

Заемана длъжност:  

Служебен адрес: 

 
 

Телефон:  

E-mail:  

Предпочитано име на акаунта:  

 

Данни за научния ръководител * 

(* за докторанти и млади научни работници) 

 

Име: 

(трите имена на български  и на английски) 
 

Организация: 

(на български и на английски) 
 

Заемана длъжност:  

Служебен адрес: 

 
 

Телефон:  

E-mail:  



 

Работата е за целите на 
 

Организация:  

Проект:  

Име:  

Позиция:  

(р-л проект / р-л на българския екип в международен проект / научен секретар / декан или зам. 

декан по научната дейност / друга) 

 

Необходими ресурси 

 

Максимално дисково пространство за една задача: 

 
до ..........  GB 

Общо максимална дискова памет: 

 
до ..........  GB 

Общо часове сървърно време: 

 
........... часа 

Необходим софтуер: 

 
 

Други изисквания: 

 
 

 

 

Обосновка на необходимостта от използване на Многофункционалния 

високопроизводителен изчислителен комплекс на ИИКТ - БАН 
(до 1 страница на български и 1 страница на английски) 

 

Анотация: 

 

 

 

Ползи от задачата: 

 

 

 

Annotation:  

 

 

 

Scientific/Social Impact: 

 

 

 

Литература: 



 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 върху комплекса, ще отбелязвам 

използването на ресурсите на Многофункционалния високопроизводителен 

изчислителен комплекс на ИИКТ - БАН по подходящ начин. 

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

спазвам. 

 

 

Забележка:  

 

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

на mabs@parallel.bas.bg. Също така, един попълнен и подписан екземпляр се 

предава на Мария Дурчова в ИИКТ – БАН, блок 25А, тел. 979-63-85, или 

сканирания вариант (.pdf файл) се изпраща на гореспоменатия електронен 

адрес. 

2. Максимален срок за използване на ресурсите  – 6 месеца. При необходимост се 

подава нова заявка. 

3. Най-късно един месец след използване на заявените ресурси или шест месеца 

след получаване на достъп се изпраща отчет, оформен като кратко съобщение 

(максимум 4 страници; technical report) до проф. Емануил Атанасов 

(emanouil@parallel.bas.bg), ръководител на секция "Скалируеми алгоритми и 

приложения с Център по високопроизводителни пресмятания" в ИИКТ - БАН.  

 

 

 

 

       ПОТРЕБИТЕЛ: 

Дата: .................................     ................................................. 

 

   НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ (АКО Е НЕОБХОДИМО):  

 

Дата: .................................     ................................................. 

 

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ / РЪКОВОДИТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕКИП В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ / 

НАУЧЕН СЕКРЕТАР / ДЕКАН ИЛИ ЗАМ. ДЕКАН ПО НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ / ДРУГА: 

 

Дата: .................................     ................................................. 
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