
 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ИОНХ-БАН, БРОЙ 18 http://www.igic.bas.bg/bul.htm   1 

 
 

 

 
           брой 18 / 20 юни 2005г. 

 
 

АКТУАЛНИ НОВИНИ 

На 11 06 2005 г. се проведе среща на членовете на консултативния 
съвет и участниците в проекта “MISSION”. На срещата присъстваха 
четирима чуждестранни и трима български членове на съвета, чиито 
имена са изброени по-долу. 

 
Prof. Dr Freddy Adams – Belgium 
Dr. Christophe Quetel - Belgium 
Prof. Dr Guido Busca –Italy 
Prof. Dr Hartmut Fuess – Germany 
Prof. Mitko Dimitrov –Bulgaria 
Prof. Sava Djonev – Bulgaria 
Prof. DSc Zdravko Stoynov – Bulgaria 

 
На срещата ръководителите на работните пакети представиха 

своите виждания и намерения за изпълнение на задачите, залегнали 
в проекта. След това се проведе широка дискусия по представените 
доклади, в която висока активност проявиха чуждестранните и 
българските членове на съвета. Бяха изказани полезни мнения и 
препоръки по отношение на планираните дейности по проекта. 
Всички членове на съвета дадоха добра оценка на представените 
работни пакети и изказаха своята убеденост в успешното изпълнение 
на целите на проекта. 
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АДМИНИСТРАТИВНИ БЕЛЕЖКИ 
 

РЕШЕНИЯТА НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯТА, 
ПРОВЕДЕНИ НА 24.03.2005г. И 26.05.2005г. 

ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ В ИОНХ  
(24.03.2005г.) 

По предложение на ст.н.с. I ст. дхн К. Хаджииванов, Директор на ИОНХ, и на 
научните колективи на някои от лабораториите в ИОНХ, Научният съвет обсъди 
кандидатурите за ръководители на Лаборатории в ИОНХ. 

С тайно гласуване за всяка кандидатура, Научният съвет избра ръководители на 
лабораториите на института: 

 “Адсорбенти и адсорбционни процеси” – ст.н.с. II ст. д-р Лако Лаков; 
 “Аналитична химия” – ст.н.с. II ст. д-р Иван Хавезов; 
 “Електронна спектроскопия” - чл. кор. ст.н.с. I ст. дфн Цветана Маринова 
 “Емисионен спектрален анализ” - ст.н.с. II ст. д-р Нонка Даскалова; 
 “Неорганични соли с опитно-производствена база” –  

ст.н.с. II ст. д-р Стефка Тепавичарова; 
 “Неорганично материалознание и моно-кристали” –  

ст.н.с. II ст. д-р Велин Николов; 
 “Синтез и реакционна способност на оксидни системи” –  

ст.н.с. II ст. д-р Рени Йорданова; 
 “Химични проблеми по опазване на околната среда” –  

ст.н.с. II ст. д-р Екатерина Жечева. 
 “Електрохимични сензори и елекроанализ” - ст.н.с. II ст. д-р Милка Нешкова 
 “Свръхтвърди материали и покрития” - ст.н.с. II ст. дтн Захари Захариев; 
 “Физикохимия на чисти повърхности” - ст.н.с. II ст. д-р Красимир Костов; 
 “Химия на координационните съединения” –  

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

Не бе избран ръководител на лаборатория “Химия на твърдото тяло и рентгено-
структурен анализ”. Със заповед на директора за временно изпълняващ длъжността е 
назначена ст.н.с. II ст. д-р Даниела Ковачева. 

Научният съвет реши да изкаже писмена благодарност на предишните    
ръководители на Лаборатории в ИОНХ. 
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БЛАГОДАРНОСТИ (26.05.2005) 

На заседанието на НС, проведено на 26.05.2005г., директорът на ИОНХ, ст.н.с. 
I ст. дхн К. Хаджииванов, връчи писмени благодарности на досегашните 
ръководители на лаборатории за техния принос в изграждането и утвърждаването на 
авторитета на института. 

 проф. дхн Хр. Баларев – лаборатория “Лаборатория по неорганични 
соли с опитно производствена база”; 

 чл. кор. проф. дхн Д. Клисурски – лаборатория “Синтез и 
реактивоспособност на оксидни системи”; 

 ст.н.с. I ст. дхн Д. Механджиев – лаборатория “Химични проблеми за 
опазване на околната среда”; 

 ст.н.с. I ст. дхн К. Петров – лаборатория “Химия на твърдото тяло и 
рентгеноструктурен анализ”; 

 проф. дхн О. Пешев – лаборатория “Адсорбенти и адсорбционни 
процеси”; 

 ст.н.с. I ст. дхн П. Пешев – лаборатория “Неорганично материалознание 
и монокристали”. 

АТЕСТАЦИЯ 

(24.03.2005 г.) Членовете на Научния съвет на ИОНХ одобриха критерии за 
оценка на дейността на учените и специалистите в ИОНХ, изготвени от 
атестационната комисия в състав: ст.н.с. II ст. д-р Е. Жечева – председател, и 
членове - ст.н.с. I ст. дхн П. Пешев, ст.н.с. II ст. д-р И. Хавезов, ст.н.с. II ст. д-р П. 
Стефанов и ст.н.с. II ст. д-р Р. Йорданова. 

(26.05.2005 г.) Членовете на НС приеха доклада на атестационната комисия 
и направените в него предложения. Единодушно беше взето решение, на следващо 
заседание да се разгледат предложенията на Комисията относно промяна на 
научното звание на учени от ИОНХ, предложени в доклада, след представяне на 
допълнителни данни от тяхна страна. 

(26.05.2005 г.) Одобрено беше предложението на Комисията, при 
финансова възможност, ръководството на института да намери форми за 
диференцирано възнаграждение на старши научни сътрудници II-ра степен. 
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ИЗБОРИ, ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, 
ПОВИШЕНИЯ 

(24.03.2005 г.) Научният съвет на ИОНХ избра за научен сътрудник II-ра 
степен: д-р Нели Благоева Величкова и д-р Мила Йорданова Горова.  

(24.03.2005 г.) По предложение на ст.н.с. I ст. дхн К. Хаджииванов, 
Директор на ИОНХ, Научният съвет на ИОНХ реши единодушно да се продължи 
трудовия договор на акад. проф. дхн Панайот Ранков Бончев, като гост професор в 
ИОНХ-БАН до 1.08.2005 г. 

(26.05.2005 г.) Научният съвет повиши в научен сътрудник I-ва степен, н.с. 
II ст. д-р Паунка Новачка.  

КОНКУРСИ (26.05.2005) 

 Членовете на Научния съвет по обща и неорганична химия единодушно 
решиха да бъде обявен конкурс за старши научен сътрудник II-ра степен по 
специалността 01.05.16 “Химична кинетика и катализ”, за нуждите на групата по 
екологичен катализ към лаборатория “Химични проблеми за опазване на околната 
среда” при ИОНХ-БАН със срок за подаване на документите 2 (два) месеца. 

 Членовете на НС отклониха доклада на ст.н.с. II ст. Рени Йорданова 
относно обявяване на конкурс за научен сътрудник I - III ст. по специалността 
01.05.02 “Неорганична химия” за нуждите на лаборатория “Синтез и реакционна 
способност на оксидни системи” при ИОНХ-БАН, поради липса на свободна щатна 
бройка в лабораторията. 

РАЗНИ (24.03.2005) 

Председателят на НС запозна членовете му с писмо от Ръководството на БАН, 
91-р-12/08.02.2005 и вх. N 50 от 09.02.2005 г., относно заплащане на процедури на 
СНС на ВАК от централизирания бюджет за 2005 г., както следва: 1350 лв. за 
процедури за “доктор” или “доцент” и 1700 лв. за процедури за “доктор на науките” 
или “професор”. По предложение на ст.н.с. II ст. д-р В. Николов, заместник 
директор на ИОНХ, бе прието разликата за процедури на СНС и ВАК над 
средствата, отпуснати от централизирания бюджет, да се осигурява от собствени 
средства на ИОНХ – партида Развитие, при възможност, и само в краен случай – за 
сметка на договорите или от лични средства. 
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 за “доктор” или “доцент” се осигуряват 1350 лв., при реално необходими 
1550-1600 лв.; 

 за “доктор на науките” или “професор” се осигуряват 1700 лв. срещу 
реално необходимите 1800-2000 лв. 

Членовете на Научния съвет решиха единодушно да подкрепят предложението 
на заместник директора относно схемата на заплащане за процедури на СНС на ВАК 
за нуждите на ИОНХ. 

Членовете на НС одобриха единодушно окончателният бюджет на ИОНХ за 
2004 г. (26.05.2005 г.) 

АДМИНИСТРАТИВНИ БЕЛЕЖКИ 

Докторанти по проекта MISSION: 

Химична кинетика и катализ: 
1. Ангелина Веселинова Михайлова 
2. Христо Славов Климев 

Аналитична химия: 
1. Александър Лъчезаров Петров 

Неорганична химия: 
1. Антонина Петрова Ковачева 
2. Меглена Иванова Йончева 
2. Соня Ганчева Иванова 

КОМАНДИРОВКИ 

 чл. кор. проф. дфн Цветана Стойчева Маринова- 8 дни в Анкара, Турция от 
8.06.2005г., участие в IX Спектроскопски конгрес 

 ст.н.с.ІІ ст. д-р Стефка Стоянова Тепавичарова – 7 дни в гр. Алесунд, Норвегия, 
от 19.06.2005г., участие в 8 th Meeting of the NATO      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
Б Ъ Л Г А Р С К А  А К А Д Е М И Я  Н А  Н А У К И Т Е 

ИНСТИТУТ   ПО   ОБЩА   И   НЕОРГАНИЧНА   ХИМИЯ  
           

П Р А В И Л А 
ЗА УЧАСТИЕ НА ХАБИЛИТИРАНИТЕ УЧЕНИ В  

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА ИОНХ  
СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ 

 
Пенсионирането на учените от БАН е уредено от два закона:  

1. От Кодекса на труда, чл. 328, ал. 10, който гласи: “Работодателят може да прекрати 
трудовия договор като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в 
сроковете по чл. 326, ал. 2 при придобиване право на пенсия за сигурителен стаж и възраст, 
а за професори и доценти, старши научни сътрудници I-ва и II-ра степен и доктори на 
науките – при навършване на 65-годишна възраст.” 

2. От Закона за БАН, чл. 8, ал. 2, който гласи: “Професорите, старшите научни сътрудници I-
ва степен и докторите на науките могат да работят на щатна длъжност до навършване на 
65-годишна възраст, след което на тях по решение на съответния Научен съвет се запазват 
условията за научна дейност и подготовка на научни кадри”. 

3. От Закона на БАН, чл. 8, ал. 1, който гласи: “Академиците и член-кореспондентите могат да 
работят на щатна длъжност до навършването на 70-годишна възраст, след което на тях се 
запазват условията за научна дейност и подготовка на научни кадри”. 

Тези ПРАВИЛА уреждат: (1) реда за продължаване на срока на трудовите договори за 
хабилитирани учени, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и (2) участието 
на пенсионирани хабилитирани учени в научно-изследователската дейност, научни и научно-
производствени договори, обучението на студенти и ръководство на докторанти.  

І. Продължаване срока на трудовите договори на хабилитирани учени, придобили право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст.  

1. Директорът на ИОНХ се задължава поне два месеца преди датата на навършване на 
пенсионна възраст на съответното хабилитирано лице да се информира за неговите 
намерения и, ако не се премине към следващите алинеи от настоящата точка, един месец 
преди това да връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради придобиване 
на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ). 

2. Трудовият договор на ст. н. с. І ст. (професор) може да бъде продължаван за срок от по една 
година след придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (65 г.) но за не 
повече от общо три години.  
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3. Трудовият договор на ст. н. с. ІІ ст. (доцент) може да бъде продължаван еднократно за срок 
до една година след придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (65 г.).  

4. Удължаването на трудовия договор става по следния ред:  
4.1. Заинтересованото лице подава молба до директора на ИОНХ.  

4.2. Директорът на Института възлага на Атестационната комисия да атестира лицето и да 
излезе със становище.  

4.3. Директорът на Института взема мнението на ръководителя на направлението.  
4.4. Визирайки резултатите от т. 4.2 и 4.3, директорът внася в Научния съвет доклад за 

разглеждане и решение. 
4.5. Утвърждаването и срока за продължаване на трудовия договор от Научния съвет става с 

тайно гласуване. 
ІІ. Продължаване на научно-изследователската дейност на пенсионирани хабилитирани 
учени и участието им в научни и научно-приложни договори, обучение на студенти и 
докторанти.  

1. При заявено желание и по решение на Научния съвет пенсионирани хабилитирани учени 
могат да продължат научно-изследователската си дейност, да ръководят и да участвуват в 
научни и научно-производствени договори, както и да осъществяват обучение на студенти и 
ръководство на докторанти.  

2. По предложение на Директора на ИОНХ и по решение на Научния съвет, взето с тайно 
гласуване, пенсионирани ст.н.с. І ст. (професори), работили в ИОНХ или в други научни 
организации, могат да се привличат за научно-изследователска дейност като гост-професори 
за по един месец на половин работен ден и на щатни научни бройки, но за не повече от общо 
3 месеца за календарна година. Предложенията се правят само при наличие на свободни 
щатни бройки и при подходящо финансово състояние на института.  

ІІІ. Преходни и заключителни разпоредби.  

1. Настоящите правила влизат в сила от датата на приемането им от Научния съвет. Те стават 
невалидни при влизане на противоречие с действащото в съответния момент законодателство 
и документи на БАН.  

2. Научният съвет възлага на Директора на ИОНХ да осигури приложението на тези правила не 
по-късно от 31.12.2005 г.  

 
 

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 

 


