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           брой 10 / 25 ноември 2004 

 
АКТУАЛНИ НОВИНИ 

През периода 28-30 октомври 2004 г. в София под егидата на Президента на 
Република България се състоя поредният Салон за Изобретения и Иновации "East-
West Euro Intellect"-EWEI 04. Колегите ст.н.с. ІІ ст. д-р Димитър Радев и н.с. ІІ ст. 
Михаил Маринов бяха отличени със Сребърен медал и Диплом за представянето на 
"Superalloys Obtained by PM Methods". Суперсплавите на никелова и кобалтова основа 
намират широко приложение в самолетостроенето, химическата промишленост, 
енергетиката и медицината. За получаването на този тип сплави е използвана 
безотпадна и енергоспестяващата технология в съответствие с последните постижения 
на праховата металургия. Получени са материали, чиито механични свойства 
превъзхождат тези на вносни аналози. Наградите бяха вречени от Проф. Руменин - 
Председател на журито и от д-р Медникарова - Президент на ЕВЕИ.  

На колегите Честито!!! 
 
 

На 22.11.2004 г. на заседание на Общото събрание на БАН за член на 
Управителния съвет на БАН в направление химия бе избран колегата ни ст.н.с. II ст. 
д-р Иван Хавезов 

Ст.н.с. II ст. д-р Иван Хавезов работи в областта на аналитичната химия, инструменталните методи за 
анализ, атомноабсорбционната спектрометрия, определянето на следи от елементи и метрология в химията. В 
ИОНХ постъпва като стажант научен сътрудник през 1964 г. През 1978 г. защитава научната степен - 
кандидат на химическите науки. Избран е за научен сътрудник през 1966 г. и за ст.н.с. II ст. през 1984 г. В 
различни периоди от време е заемал различни длъжности, както следва: от 1989 г. до сега - ръководител на 
лаборатория "Аналитична химия" в ИОНХ; от 1991 г. до 2003 г. - научен секретар на ИОНХ; от 1991 г. до 
1995 г. - член на Комисията за химически науки към ВАК; от 1992 г. до 2001 г. - член на УС на Националния 
фонд за опазване на околната среда към МОСВ; от 2001 г. до сега - председател на Съвета по акредитация към 
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"; от 2000 г. до сега - заместник председател на УС 
на Съюза на химиците в България; от 1995 г. до сега - национален координатор в Комитета на НАТО по 
предизвикателствата на съвременното общество. Автор и съавтор на 106 научни труда и 4 научни книги по 
инструментални методи за анализ (3 български и една руска). Забелязани са повече от 600 цитата, почти 
всички в чужди издания. Освен това има 9 авторски свидетелства, 4 патента и едно ноу-хау. Изнесъл е 17 
главни доклада  по покана на научни мероприятия в чужбина (12) и у нас (5).  

На колегата Честито!!! 
 



 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ИОНХ-БАН, БРОЙ 10 http://www.igic.bas.bg/bul.htm   2 

АКТУАЛНИ НОВИНИ 
На заседанието си на 7.10.2004 г. Научният съвет по обща и неорганична химия 

взе следните решения. 

1. След обсъждане Научният съвет одобри рецензенти по конкурса за ст.н.с. I ст. 
по специалността 01.05.02 – неорганична химия (ДВ брой 49/08.06.2004 г.) с 
единствен кандидат ст.н.с. II ст. дхн Донка Стоилова: 

1. проф. дхн Михаил Арнаудов – ХФ на СУ. 
2. проф. дтн Иван Грънчаров – ХТМУ, София. 
3. доц. д-р Димитър Тодоровски – ХФ на СУ. 

2. Научният съвет взе решение да бъде обявен конкурс за научен сътрудник III-I 
степен по специалността 01.05.02 Неорганична химия за нуждите на лаборатория 
“Неорганично материалознание и монокристали” при ИОНХ-БАН, със срок за 
подаване на документите 1 (един) месец. 

3. След тайно гласуване Научният съвет избра д-р Даниела Стоянова за научен 
сътрудник I-ва степен. 

 4. Научният съвет обсъди и прие доклад на Директора на ИОНХ, ст.н.с. I ст. дхн 
Константин Хаджииванов за обособяването на три научни направления в ИОНХ: 
неорганично материалознание, химичен анализ и адсорбция и катализ. Тематичното 
обособяване на тези направления е съобразено с националните и европейски научни 
приоритети, формулирани в шестата рамкова програма на европейската комисия. За 
ефективна работа в рамките на едно направление се предлага да се създадат съвети, 
състоящи се от хабилитираните лица в съответното направление. За ръководители на 
направленията бяха избрани: ст.н.с. II ст. д-р Велин Николов (неорганично 
материалознание), ст.н.с. I ст. дхн Елисавета Иванова (химичен анализ) и ст.н.с. I ст. 
дхн Константин Хаджииванов (адсорбция и катализ). Научният съвет реши да 
възложи на ръководството на ИОНХ да изготви детайлен проекто-правилник за 
дейността на Направленията. 

5. Научният съвет разгледа и прие доклад на ст.н.с. II ст. дхн Н. Даскалова 
относно отчисляване на докторант Ивайло Илиев Боевски с право на защита поради 
изтичане на срока на свободната докторантура по специалността 01.05.04 – 
Аналитична химия. 

6. Научният съвет разгледа и прие доклад на ст.н.с. II ст. дхн М. Хрусанова 
относно отчисляване на докторант Ели Георгиева Григорова с право на защита поради 
изтичане на срока на задочната докторантура по специалността 01.05.02 – 
Неорганична химия.  
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7. Научният съвет разгледа и прие доклад на ст.н.с. II ст. д-р Д. Ковачева 
относно отчисляване на докторант Татяна Трендафилова с право на защита поради 
изтичане на срока на редовната докторантура по специалността 01.05.16 – Химия на 
твърдото тяло. 

8. След обсъждане членовете на Научния съвет взеха решение да подкрепят 
предложението на ст.н.с. I ст. дхн К. Хаджииванов, директор на ИОНХ, да се изиска 
персонална щатна бройка за ИОНХ от Централно управление на БАН, която да бъде 
заета от д-р Цветомир Валериев Венков. 

9. Проф. дхн Д. Клисурски предложи да се проведе дискусия относно научната 
политика на ИОНХ по следните теми: начин на оценяване на постиженията на 
научните сътрудници, кадрово състояние на отделните лаборатории, работа с младите 
учени, иновационна политика на ИОНХ, състояние на сервизната дейност, стратегия 
за закупуване на нови апаратури, ефективно използване на предоставените на 
лабораториите помещения.  

 10. Научният съвет обсъди и прие доклад от ст.н.с. I ст. дхн К. Хаджииванов, 
относно начина на разпореждане със средствата, които представляват остатъци от 
изпълнение на договори и от организиране на мероприятия. След обсъждане, НС към 
ИОНХ единодушно реши тези средства да се изразходват по предложение на 
отговорника за изпълнение на съответната дейност в съгласие с действащите 
нормативни уредби в страната и след съгласуване с ръководството на ИОНХ. 

        
ст.н.с. II ст. д-р Наташа Трендафилова  

 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ БЕЛЕЖКИ 
  

 Със заповед № РД.09.94 на директора на ИОНХ-БАН от 17 ноември 2004 г. се 
нарежда на ръководителите на лаборатории да предадат списъци на публикациите, 
излезли от печат през 2003 г. с участие на членовете на лабораторията (включително 
ненаучен персонал и докторанти). Имената на съавторите извън състава на 
лабораторията да бъдат изписани с наклонен шрифт. Аналогични списъци да предадат 
и гостуващите професори. Крайният срок на предаване на списъците е 10.12.2004 г. 
Информацията ще бъде използувана за допълнително материално стимулиране.  
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АДМИНИСТРАТИВНИ БЕЛЕЖКИ 
 През 2005 г ., на заседание  на Колоквиума  ще бъдат  представени  и 
обсъдени  тематиките на лабораториите в ИОНХ – БАН както  следва: 

Дата Лаборатория:  

10 януари 
( 11оо ) 

Синтез и реактивоспособност на 
оксидни системи проф. дхн Д. Клисурски 

12 януари 
( 14оо ) 

Химични проблеми за опазване на 
околната среда ст.н.с. Iст. дхн Д. Механджиев 

19 януари 
( 14оо ) 

Електрохимични сензори и 
електроанализ ст.н.с. IIст. д-р М. Нешкова 

19 януари 
( 14оо ) Емисионен спектрален анализ ст.н.с. II ст. д-р Н. Даскалова 

26 януари или 
2 февруари 
( 14оо ) 

Аналитична химия ст.н.с. IIст. д-р И. Хавезов 

26 януари или 
2 февруари 
( 15oo ) 

Координационна химия ст.н.с.IIст. д-р Н. Трендафилова 

9 февруари 
( 14оо ) 

Лаборатория по неорганични соли 
с опитно производствена база проф. дхн Хр. Баларев 

16 февруари 
( 14оо ) 

Химия на твърдото тяло и 
рентгеноструктурен анализ  ст.н.с. I ст. дхн К. Петров 

16 февруари 
( 15оо ) 

Свръхтвърди материали и 
покрития 

ст.н.с. II ст. дхн З. Захариев 

23 февруари 
( 14оо ) 

Неорганично материалознание и 
монокристали ст.н.с. I ст. дхн П. Пешев 

2 март 
( 11оо ) 

Адсорбенти и адсорбционни 
процеси проф. дхн О. Пешев 

9 март 
( 14оо ) Електронна спектроскопия  ст.н.с. I ст. дфн Цв. Маринова 

9 март 
 ( 15оо ) 

Физикохимия на чисти 
повърхности ст.н.с. II ст. д-р Кр. Костов 

 
Заседанията ще се проведат в аудиторията на бл.11.  

     Председател на Колоквиума: ст.н.с. II ст. д-р Р. Стоянова 
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КОМАНДИРОВКИ 

 проф. дхн Христо Баларев - 5 дни в гр. Тбилиси, Грузия от 03 октомври 2004 г., с 
цел: участие в заседание на Директорския борд на Международния център по 
черноморски изследвания 

 ст.н.с.ІІ ст. д-р Радостина Стоянова – 6 дни в Гренобъл, Франция от 26 октомври 
2004 г., за извършване на научни експерименти. 

 ст.н.с.ІІ ст. д-р Наташа Трендафилова – 1 месец във Виена, Австрия от 11 ноември 
2004 г., за съвместна научна работа и провеждане на научни изследвания в 
Технически университет - Виена. 

 ст.н.с.ІІ ст. д-р Иван Хавезов - 5 дни в Брюксел, Белгия от 24 ноември 2004 г., за 
участие в Пленарната сесия на CCМS към НАТО. 

 ст.н.с.ІІ ст. д-р Владимир Блъсков - 1 месец в Париж, Франция от 17 ноември 2004 
г., поради съвместна българо-френска докторантура на докторант Ива Нинова 
 

 
 

 
Главен редактор ст.н.с. ІІ ст. д-р Пламен Стефанов;  

редактор н.с. І ст. д-р Елена Иванова.  
Материали за публикуване се изпращат на адрес:  

eivanova@igic.bas.bg 
  


