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                 БРОЙ 17 / 28 МАЙ 2005 

 
 

АКТУАЛНА НОВИНА 
 
 
 

НННААА   222777...000555...222000000555   ИИИОООНННХХХ   ПППОООЛЛЛУУУЧЧЧИИИ   ПППЪЪЪРРРВВВИИИЯЯЯ   ТТТРРРАААНННШШШ   

ОООТТТ   ЕЕЕВВВРРРОООПППЕЕЕЙЙЙСССКККИИИЯЯЯ   ПППРРРОООЕЕЕКККТТТ   ″″″MMMIIISSSSSSIIIOOONNN″″″   ВВВ   РРРАААЗЗЗМММЕЕЕРРР   

НННААА   444000000   000000000   ЕЕЕВВВРРРООО!!!!!!!!!      

 
 
 
В периода 10-12 юни 2005 г. ще се проведе встъпителната среща 
(kick-off meeting) на проекта MISSION. 
 
 
 

РЕШЕНИЯ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ: 
 
1. С единодушно гласуване членовете на Научният съвет по обща и 

неорганична химия направи предложение пред ВАК за присъждане на научното 
звание старши научен сътрудник I-ва степен, по специалността “Неорганична 
химия” - 01.05.02, на ст. н. с. II ст. дхн Донка Генчева Стоилова.  

2. Научният съвет по обща и неорганична химия реши да бъде обявен 
конкурс за старши научен сътрудник II-ра степен, по специалността 01.05.02 
“Неорганична химия”, за нуждите на групата по материали за акумулиране на 
водород в лаборатория “Неорганично материалознание и монокристали” при 
ИОНХ-БАН, срок за подаване на документите 2 (два) месеца. 
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3. Членовете на Научния съвет одобриха предложението за обявяване на 
конкурси за докторантури към ИОНХ за нуждите на проекта MISSION към 6-та 
рамкова програма на Европейския съюз, както следва: 

 Аналитична химия – 2 бр.; 
 Неорганична химия – 4 бр.; 
 Химична кинетика и катализ – 2 бр. 

4. С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Пламен Младенов Николов, с право на защита, считано от 01.03.2005г. 

5. Научният съвет обсъди предложение за научно-изследователски проект 
по линията на БАН на тема: “Нетрадиционни и класически методи за синтез на 
бориди, интерметалиди и други вещества с приложение в съвременната техника”, с 
ръководител ст. н. с. II ст. д-р Димитър Радев. След проведената дискусия, 
членовете на Научния съвет решиха проекта да се одобри по принцип, но изисква 
от ръководителя да прецизира наименованието и съдържанието му.  

 
 

Членовете на Научния съвет по обща и неорганична химия обсъдиха и приеха 
правилник за участие на хабилитирани учени в ИОНХ в научно-изследователска 
дейност след навършване на възраст за пенсиониране. 

Научният съвет възлага на ръководството на института да осигури 
приложението на правилника до 31.12.2005 г. 

По предложение на ст.н.с. I ст. дхн Д. Механджиев, членовете на Научния 
съвет взеха решение директорът на ИОНХ да отговори на писмото на ст.н.с. I ст. 
дбн Наум Якимов, главен научен секретар на БАН. 

По предложение на ст.н.с. II ст. д-р Е. Жечева, председател на 
Атестационната комисия на ИОНХ, членовете на НС единодушно одобриха 
включването на мнението на ръководителя като критерий при оценката на 
дейността на нехабилитирани учени.  
 
 

КОМАНДИРОВКИ 

• н. с. І ст. д-р Елена Здравкова Иванова – 1 месец в Каен, Франция от 20 
февруари 2005 г., работа по тема: “ИЧ - спектроскопия на молекули сонди” в 
Университета на гр. Каен. 

• ст н. с. І ст. дхн Константин Хаджииванов – 1 месец в Каен, Франция от 01 
април 2005 г., изнасяне на лекции като гост-професор в Университета на Каен и 
работа по съвместен проект № 2/4 Рила. 
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• н.с. І ст. д-р Михаил Йорданов Михайлов – 1 месец в Каен, Франция от 04 
април 2005 г., работа по съвместен проект № 2/4 Рила. 

• ст.н.с.ІІ ст. д-р Иван Петров Хавезов - 6 (шест) дни в Фрайбер, Германия от 
05 март 2005 г.; участие в заседанията на Колоквиума по аналитична атомна 
спектроскопия, CANAS’05. 

• ст. н. с. ІІ ст. д-р Радостина Константинова Стоянова - 6 (шест) дни в 
Гренобъл, Франция от 05 април 2005 г.; извършване на научни експерименти. 

• ст.н.с.ІІ ст. д-р Радостина Константинова Стоянова - 8 (осем) дни в Байройт, 
Германия от 02 май 2005 г.; извършване на научни експерименти. 

• Елица Божидарова Шинова (докторант) - 9 (девет) дни в Байройт, Германия 
от 05 май 2005 г.; извършване на научни експерименти. 

• ст.н.с.ІІ ст. д-р Даниела Георгиева Ковачева – 14 дни в Мадрид, Испания; 
работа по съвместен проект. 

• н.с. I ст д-р Ивелина Мирчева Георгиева – 2 месеца в Виена от 17май 2005г.; 
провеждане на съвместни изследвания по теоретична химия към Университета на 
Виена. 

• ст.н.с.ІІ ст. д-р Стефка Стоянова Тепавичарова – 6 дни в Брюксел, Белгия от 
16.06.2005г.; участие в научно мероприятие. 
 
 

АКТУАЛНА НОВИНА 
 

Бяха проведени конкурсните изпити по специалност за докторантурите по 

проекта MISSION. От явилите се кандидати, изпита издържаха 6 човека. 

 
 
 

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

Материали за публикуване се изпращат на адрес:  
genoveva@igic.bas.bg 

 


