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           БРОЙ 22 / 6 МАРТ 2006 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ръководството на ИОНХ кани всички 
служители на купон по случай 46 години от 
основаването на института. Той ще се състои на 17 
март от 18.30 часа в “КЛУБ-РЕСТОРАНТ 
ПАНОРАМА”. Цената на куверта е над 20 лв, в 
която е включена вечеря и напитки. От служителите 
на ИОНХ ще се събират по 10 лв. Уютната 
обстановка, добрата кухня и хубавата музика са 

предпоставка за доброто ни настроение, но веселото прекарване ще зависи от нас.  
Състав на работната група за честване на годишнината на института: ст.н.с. ІІ 

ст. д-р Лако Лаков, н.с. I ст. д-р Галя Генчева, н.с. II ст. д-р Даниела Стоянова,       
д-р Ивайло Боевски, н.с II ст д-р Маргарита Миланова, Лиляна Николова, Людмила 
Веселинова и химик Диана Иванова. Организационният комитет очаква вашите 
идеи и предложения за приятно и нетрадиционно прекарване. 
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ААККТТУУААЛЛННИИ  ННООВВИИННИИ  

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 
взети на заседание, проведено на 22. 12. 2005 г.  

ННааззннааччеенниияя  

Научния съвет по обща и неорганична химия одобри предложение на 
Директора на ИОНХ, ст.н.с. I ст. дхн К. Хаджииванов, за назначаване на гост-
професори в Института през 2006 г. за равностойността на 1.5 пълни месеца:  

• чл. кор. проф. дхн Д. Клисурски; 
• проф. дхн Хр. Баларев; 
• ст.н.с. I ст. дхн Д. Механджиев; 
• ст.н.с. I ст. дхн П. Пешев; 
• проф. дхн О. Пешев. 

ТТееккуущщии 

 Научния съвет по обща и неорганична химия одобри молбата на ст.н.с. II ст.   
д-р Ели Узунова за командировка в Центъра по материалознание към Виенския 
университет за срок от 12 месеца, считано от януари 2006 г. 

 Членовете на НС единодушно решиха да одобрят участието на ИОНХ в 
рамково споразумение между водещи научни и научно-образователни 
институции в областта на химията за съвместно закупуване и ползване на 
уникална апаратура. 

 С явно гласуване, членовете на НС одобриха учредяването на две отличия на 
ИОНХ (почетен знак на ИОНХ-БАН, I-ва степен и почетен знак на ИОНХ-
БАН) и приеха проекто-правилник за присъждане на отличията на ИОНХ. 

 НС на ИОНХ одобри единодушно отчета по проект “Рила” към МОН с 
ръководител ст.н.с. I ст. дхн К. Хаджииванов.  

 С явно гласуване, членовете на НС одобриха предложението на ст.н.с. I ст. дхн 
К. Хаджииванов, Директор на ИОНХ, за създаване на Иновационен център към 
ИОНХ. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, взети на заседание, Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, взети на заседание, 

проведено на 08. 02. 2006 г.  проведено на 08. 02. 2006 г.  

ТТееккуущщии  ТТееккуущщии  

 На съвместно заседание на Научния съвет по обща и неорганична химия и на 
Общото събрание на учените в ИОНХ беше обсъден и приет отчета за 
дейността на ИОНХ за 2005 г. (за пълния текст на отчета виж Бюлетин на 
ИОНХ № 21). От отчета и проведената дискусия се оформи мнението, че 2005 
г. е успешна за Института поради: висока публикационна активност, голям 
брой зачислени докторанти (12 докторанта) и спечелването на проект от 
Шестата рамкова програма на Европейската комисия. 

 На съвместно заседание на Научния съвет по обща и неорганична химия и на 
Общото събрание на учените в ИОНХ беше обсъден и приет отчета за 
дейността на ИОНХ за 2005 г. (за пълния текст на отчета виж Бюлетин на 
ИОНХ № 21). От отчета и проведената дискусия се оформи мнението, че 2005 
г. е успешна за Института поради: висока публикационна активност, голям 
брой зачислени докторанти (12 докторанта) и спечелването на проект от 
Шестата рамкова програма на Европейската комисия. 

 Членовете на Научния съвет по обща и неорганична химия разгледаха и с 
единодушно гласуване приеха отчетите за 2005 г. за работата на учените и 
специалистите от ИОНХ по проекти. По-нататък бяха обсъдени и с 
единодушно гласуване приети нови 11 проекта за научни изследвания. 

 Членовете на Научния съвет по обща и неорганична химия разгледаха и с 
единодушно гласуване приеха отчетите за 2005 г. за работата на учените и 
специалистите от ИОНХ по проекти. По-нататък бяха обсъдени и с 
единодушно гласуване приети нови 11 проекта за научни изследвания. 

ИИззббооррии  ии  ппооввиишшеенниияя  ИИззббооррии  ии  ппооввиишшеенниияя  

В рамките на конкурса за научен сътрудник III-I ст., пo специалността 
“Неорганична химия” - 01.05.02, за нуждите на лаборатория НММ при ИОНХ 
(ДВ бр. 101 от 16.12.2005 г.), Научният съвет по обща и неорганична химия 
избра д-р Ели Георгиева Григорова за научен сътрудник II-ра степен.  

В рамките на конкурса за научен сътрудник III-I ст., пo специалността 
“Неорганична химия” - 01.05.02, за нуждите на лаборатория НММ при ИОНХ 
(ДВ бр. 101 от 16.12.2005 г.), Научният съвет по обща и неорганична химия 
избра д-р Ели Георгиева Григорова за научен сътрудник II-ра степен.  

ККооннккууррссии  ККооннккууррссии  

 С единодушно гласуване членовете на Научния съвет по обща и неорганична 
химия решиха да бъде обявен конкурс за старши научен сътрудник II-ра 
степен по специалността 01.05.04 “Аналитична химия” за нуждите на 
лаборатория “Емисионен спектрален анализ” при ИОНХ-БАН със срок за 
подаване на документите 2 (два) месеца. 

 С единодушно гласуване членовете на Научния съвет по обща и неорганична 
химия решиха да бъде обявен конкурс за старши научен сътрудник II-ра 
степен по специалността 01.05.04 “Аналитична химия” за нуждите на 
лаборатория “Емисионен спектрален анализ” при ИОНХ-БАН със срок за 
подаване на документите 2 (два) месеца. 
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ООттччииссллеенниияя  ннаа  ддооккттооррааннттии::  

 С единодушно гласуване, Научният съвет по обща и неорганична химия 
одобри предложението за отчисляване на докторант Кристина Чакърова с 
право на защита и утвърди следното заглавие на дисертационния й труд: 
“Некласически повърхностни карбонилни и нитрозилни комплекси на 
платината и паладия”; 

 С единодушно гласуване, Научният съвет по обща и неорганична химия 
одобри предложението за отчисляване на докторант Ива Нинова-Кузнецова с 
право на защита.  

ДДооккттооррааннттууррии::  

 Научният съвет по обща и неорганична химия реши да одобри предложения за 
отпускане на три редовни докторантури държавна поръчка, допълнителен 
прием за учебната 2005/2006 г., по специалносттите 01.05.02 “Неорганична 
химия” за нуждите на лабораториите “Синтез и реактивоспособност на 
оксидни системи” (СРОС) (2 броя) и “Лаборатория по неорганични соли” 
(ЛАНС) (1 брой). Предложенията са степенувани по тематики в следния ред:  
1. Синтез и структура на аморфни и поликристални материали на база WО3 
(лаборатория СРОС); 2. Кристалохидрати за акумулиране на топлина 
(лаборатория ЛАНС); 3. Мек механохимичен синтез на каталитично активни 
оксидни материали (лаборатория СРОС).  

 Научният съвет одобри предложението за отпускане на една задочна 
докторантура по специалността 01.05.018 “Химия на твърдото тяло” на тема 
“Синтез и структура на оксидни материали” съответно за целите на 
лаборатория “Химия на твърдото тяло”. 

  ААККТТУУААЛЛННИИ  ННООВВИИННИИ   

ВАК присъди на Ивайло Боевски научната степен “доктор”.  
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  ППЕЕННССИИООННИИРРААННЕЕ   

Поради навършване на пенсионна възраст на 06.02.2005 г. е пенсиониран 
нашият колега ст.н.с. ІІ ст. д-р Светослав Делинешев. 

 

  ННООВВИИ  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  

 д-р Анна Пенкова – химик (СРОС) 
 Кристина Чакърова – химик (СРОС) 
 Методи Младенов – химик (АХ) 
  Василка Йонева – химик (ХПОС)  

  

ККООММААННДДИИРРООВВККИИ   

• ст.н.с. ІІ ст. д-р Ели Узунова - 1 месец във Виена, Австрия, от 01 март, за 
съвместна научна работа; 

  

ННООММИИННААЦЦИИИИ  

 НС номинира, чрез кореспондентно допитване, следните млади учени за 

наградата на БАН за млади учени “проф. Марин Дринов”: н.с. І ст. д-р Елена 

Иванова, н.с. ІІ ст. д-р Ели Григорова и н.с. ІІ ст. д-р Маргарита Миланова. 

 НС номинира чрез кореспондентно допитване докторант Цветан Михайлов за 

наградата на БАН за най-млади учени. 
 

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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