
 

 
 

 

 
                 БРОЙ 20 /  9 ДЕКЕМВРИ 2005 

 

Германската фондация "Александър фон Хумболт" дари 
компютърен клъстер и софтуер за теоретични изчисления на 
Института по обща и неорганична химия към БАН по повод 
Хумболтовата стипендия в Германия на ст.н.с. ІІ ст. д-р 
Михаил Атанасов.  

Дарението беше връчено от културното аташе 
на Германия в България – г-н Фердинанд фон 
Вайе. Гости на тържеството бяха проф. дбн Наум 
Якимов – главен научeн секретар на БАН, акад. Е. 
Головински – почетен председател на Хумболто-
вия съюз в България и ст.н.с. І ст. дхн Христо 
Нанев – директор на Института по физикохимия. 
Д-р Атанасов благодари за дарението. В словото 
си между другото той каза: “Искам да се обърна 
към младите колеги от института. Идеята ни е този 
клъстер и софтуерът да улеснят най-вече Вашата 
работа.”  

Накрая церемонията завърши със скромен 
коктейл.  
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ААККТТУУААЛЛННИИ  ННООВВИИННИИ  

Решения на Научния съвет взети на заседания, 

проведени на 24. 11. 2005 г. и 1. 12. 2005 г. 

ИИззббооррии  ии  ппооввиишшеенниияя  

Научният съвет на Института по обща и неорганична химия направи 
предложение пред ВАК за присъждане на научното звание старши научен 
сътрудник II-ра степен по специалността “Неорганична химия” на н.с. I ст. д-р 
Митко Георгиев Христов; 

д-р Маргарита Кирилова Миланова, бе избрана за научен сътрудник II-ра 
степен към лаборатория “Емисионен спектрален анализ”; 

н.с. II ст. д-р Пенка Цветкова от лаборатория “Адсорбция и адсорбционни 
процеси” бе повишена в научен сътрудник I-ва степен. 

ААддммииннииссттррааттииввннии  ббееллеежжккии  

 НС прие доклада на ст.н.с. II ст. Велин Николов относно освобождаването му 
от поста заместник-директор на ИОНХ по здравословни причини. 

ККооннккууррссии::  

 НС избра рецензенти по конкурса за ст.н.с. II ст. по специалността 01.05.16 – 
“Химична кинетика и катализ” обявен в ДВ бр. 54 от 1.07.2005 с единствен 
кандидат н.с. I ст. д-р Марияна Христова: чл. кор. проф. дхн Димитър 
Клисурски – ИОНХ-БАН и проф. дтн Димитър Шишков – ХТМУ-София;  

 НС реши да бъде обявен конкурс за научен сътрудник III-I степен по 
специалността 01.05.02 “Неорганична химия” за нуждите на групата по 
материали за акумулиране на водород към лаборатория “Неорганично 
материалознание и монокристали” при ИОНХ-БАН със срок за подаване на 
документите 1 (един) месец. 
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ЗЗааччиисслляяввааннее  ннаа  ддооккттооррааннттии::  

 НС зачисли в докторантура по пътя на самостоятелна подготовка н.с. III ст. 
Геновева Атанасова и избра за научни ръководители чл. кор. ст.н.с. I ст. дфн 
Цветана Маринова и ст.н.с.ІІ ст. д-р Пламен Стефанов от ИОНХ-БАН и за научен 
консултант ст.н.с. I ст. дхн Димитър Стойчев от ИФХ-БАН.  

ООттччииссллеенниияя  ннаа  ддооккттооррааннттии::  

 НС взе единодушно решение за отчисляване на редовен докторант Петя 
Миткова Конова с право на защита, считано от 01.10.2005 г.; 

 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на редовен 
докторант Ангел Иванов Илиев с право на защита. 

ННСС  ппррииее  ппллаанн--ппррооггррааммииттее  ннаа  ссллееддннииттее  ддооккттооррааннттии::  

1. Донка Иванова Иванова, редовен докторант към ИОНХ по специалността 
01.05.18 – “Химия на твърдото тяло” на тема “Оксидни монокристали за 
пренастройваеми твърдотелни лазери” с научен ръководител ст.н.с. II ст. д-р 
Велин Николов; 

2. Любомир Ивов Александров, редовен докторант към ИОНХ по специалността 
01.05.02 “Неорганична химия” на тема “Синтез и структура на аморфни и 
поликристални MoO3 съдържащи оксидни системи” с научни ръководители 
ст.н.с. II ст. д-р Рени Йорданова и чл.кор. проф. дхн Димитър Клисурски; 

3. Ангелина Веселинова Михайлова, редовен докторант към проект на ЕС FP6 
MISSION по специалността 01.05.16 – “Химична кинетика и катализ” на тема 
“Акумулиращи катализатори за обезвреждане на азотни оксиди” с научни 
ръководители ст.н.с. II ст. д-р Пламен Стефанов и ст.н.с. II ст. д-р Антон 
Найденов; 

4. Христо Славов Климев, редовен докторант към проект на ЕС FP6 MISSION по 
специалността 01.05.16 – “Химична кинетика и катализ” на тема “Злато-
съдържащи катализатори за опазване на околната среда” с научни 
ръководители ст.н.с. II ст. д-р Радостин Николов и ст.н.с. I ст. дхн Константин 
Хаджииванов; 
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5. Александър Лъчезаров Петров, редовен докторант към проект на ЕС FP6 
MISSION по специалността 01.05.04 “Аналитична химия” на тема 
“Разработване на валидирани методи за атомно абсорбционно определяне на 
токсични елементи във води” с научни ръководители ст.н.с. I ст. дхн Елисавета 
Иванова и ст.н.с. II ст. д-р Иван Хавезов; 

6. Меглена Иванова Йончева, редовен докторант към проект на ЕС FP6 MISSION 
по специалността 01.05.02 “Неорганична химия” на тема “Слоести литиево-
никелови-манганови оксиди за катодни материали в литиево йонни батерии” с 
научни ръководители ст.н.с. II ст. д-р Екатерина Жечева и ст.н.с. II ст. д-р 
Радостина Стоянова; 

7. Соня Ганчева Иванова, редовен докторант към проект на ЕС FP6 MISSION по 
специалността 01.05.02 “Неорганична химия” на тема “Синтез, химическо и 
структурно модифициране на катодни материали за твърдофазни горивни 
елементи” с научни ръководители ст.н.с. II ст. д-р Екатерина Жечева и ст.н.с. II 
ст. д-р Велин Николов; 

8. Антонина Петрова Ковачева, редовен докторант към проект на ЕС FP6 
MISSION по специалността 01.05.02 “Неорганична химия” на тема 
“Екологични химични технологии в морския солодобив” с научни 
ръководители ст.н.с. II ст. д-р Стефка Тепавичарова и ст.н.с. II ст. д-р Иван 
Хавезов. 

ТТееккуущщии::  

 НС одобри научно-изследователски проект по линията на двустранно 
сътрудничество с Университета “Бар Илан” на тема “Синтез и структурни и 
електрохимични изследвания на нови катодни материали за литиеви батерии с 
нанометрични и микрометрични размери на частиците” с ръководител ст.н.с. II 
ст. д-р Даниела Ковачева. 
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  ААККТТУУААЛЛННИИ  ННООВВИИННИИ   

 На 21 ноември 2005 г. бившият ни колега Бойко Цинцарски защити 
дисертация за присъждане на научната степен “доктор”; 

 На 28 ноември 2005 г. Милена Бешкова защити дисертация за присъждане на 
научната степен “доктор”. 

  

  ППЕЕННССИИООННИИРРААННЕЕ   

Поради навършване на пенсионна възраст на 24.11.2005г. е пенсионирана 
нашата колежка н.с.І ст. д-р Виолета Златкова Василева– ЛАНС 

 

  ННООВВИИ  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  

 д-р Виолета Василева – химик до 31.03.06 г. (ЛАНС) 
 Тина Тинчова – физик (ЕС) 
 Валентина Протопопова – физик (ЕС) 
 Свилен Гечев – физик (ЕС) 
 Жельо Андреев – физик (ЕС) 
 Виделина Здравкова – химик (ААП) 
 Димитрина Войнова – химик (ААП) 

  

ККООММААННДДИИРРООВВККИИ   
• н.с. І ст. д-р Виолета Георгиева Колева - 1 месец в Скопие, Македония, от 03 

октомври, за научни изследвания в Университета „Св. Кирил и Методий”-
Скопие; 

• н.с. І ст. д-р Михаил Йорданов Михайлов – 14 дни в Севиля, Испания, за 
работа по съвместен проект; 

• ст.н.ст. І ст. дхн Константин Иванов Хаджииванов – 7 дни в Севиля, Испания, 
за работа по съвместен проект; 
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• докторант Антонина Петрова Ковачева – 6 дни в Атина, Гърция, от 19 
октомври, за участие в научна конференция 

• докторант Тихомир Радев Тодоров – 6 дни в Атина, Гърция, от 19 октомври, за 
участие в научна конференция; 

• ст.н.ст. І ст. дхн Константин Иванов Хаджииванов – 10 дни в Париж, Франция, 
от 17 октомври, за работа по съвместен проект; 
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• ст.н.с. II ст. д-р Радостина Константинова Стоянова – 18 дни в Байройт, 
Германия, от 25 октомври, за провеждане на съвместни научни изследвания; 

• докторант Меглена Иванова Йончева – 18 дни в Байройт, Германия, от 25 
октомври, за провеждане на съвместни научни изследвания; 

• ст.н.с. II ст. д-р Красимир Любенов Костов – 1 месец в Хале, Германия, от 26 
октомври, за провеждане на съвместни научни изследвания; 

• ст.н.с. II ст. д-р Радостина Константинова Стоянова – 6 дни в Гренобъл, 
Франция, от 15 ноември, за провеждане на съвместни научни изследвания; 

• чл. кор. Цветана Стойчева Маринова – 5 дни в Белград, Сърбия, от 24 
октомври, за работа по съвместен проект; 

• ст.н.с. II ст. д-р Пламен Стефанов – 5 дни в Белград, Сърбия, от 24 октомври, за 
работа по съвместен проект; 

• докторант Александър Светославов Цанев – 5 дни в Белград, Сърбия, от 24 
октомври, за работа по съвместен проект; 

• н.с. І ст. д-р Диана Тодорова Рабаджиева – 7 дни в Прага, Чехия, от 29 
октомври, за работа по съвместен проект; 

• ст.н.с. IІ ст. д-р Стефка Стоянова Тепавичарова – 7 дни в Прага, Чехия, от 29 
октомври, за работа по съвместен проект; 

• ст.н.с. IІ ст. д-р Наташа Средкова Трендафилова – 1 месец във Виена, Австрия, 
от 17 ноември, за провеждане на съвместни научни изследвания; 

• докторант Кристина Костова Чакърова – 21 дни в Париж, Франция, от 01 
декември, за работа по съвместен проект. 



 

 

 ППООЗЗДДРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ 

☺ Поздравяваме нашата колежка Ива Нинова, по случай раждането на дъщеря й 
Екатерина! 

ООТТЗЗИИВВИИ  ВВ  ППРРЕЕССААТТАА  
 

Все по-често в периодичния  печат се появяват материали за дейността на 
изявени учени от нашия институт. 

 В брой 121 от 24. 06. 2005 г. на вестник “Дневник” е публикувано интервю със 
ст.н.ст. I ст. дхн Константин Хаджииванов, озаглавено “Българската наука се 
крепи на ентусиазъм и надежди”; 

 В брой 10 от 31. 10. 2005 г. на вестник “Наука и образование” е публикуван 
материал, написан от чл. кор. ст.н.ст. I ст. дхн Димитър Клисурски, посветен на 
акад. Г. Близнаков и озаглавен “Един недочакан юбилей”; 

 В брой 277 от 05. 11. 2005 г. на вестник “Сега” е публикуван обширен 
материал за житейския път и иновационната дейност на ст.н.ст. IІ ст. 
дтн Захари Захариев. По-долу е даден линк към материала във вестник “Сега”: 

http://www.segabg.com/05112005/p0090003.asp 

 Във вестник “Новинар” от 11. 11. 2005г. е отразено връчването на направеното 
дарение от Фондацията "Александър фон Хумболт" на компютърен клъстер и 
софтуер за теоретични изчисления на ИОНХ. 

http://www.novinar.net/main.php?act=news&act1=detsrch&mater=MTc2MDsxNA

 Във вестник “Икономически живот” от 23. 11. 2005г. е публикуван материал за 
ИОНХ и проекта MISSION, озаглавен “Европейски научен център в България”.  
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ЗЗааппооввяяддааййттее  ввссииччккии  ннаа  
ККООЛЛЕЕДДННООТТОО  ТТЪЪРРЖЖЕЕССТТВВОО    

ннаа  ИИннссттииттууттаа,,  
  ккооееттоо  щщее  ссее  ссъъссттооии    

ннаа  2233  ддееккееммввррии  22000055  гг..  оотт  1111  ччаассаа    
ввъъвв  ффооааййееттоо  ннаа  33  ееттаажж..  

  
ННееккаа  ииззппррааттиимм  ссттааррааттаа  ггооддииннаа  сс  ччаашшаа  

ввиинноо  ии  ннааззддррааввииццаа!!!!!!  
 

 

 

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

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