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           БРОЙ 26 / 08 ЮНИ 2006 

 

В института беше получено благодарствено писмо, подписано от Председателя 
на БАН, Академик Иван Юхновски за отличното представяне на ИОНХ в 
изложбата “БАН в Европейското научноизследователско пространство”. 
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На 23 Май в големия салон на БАН се състоя тържествено събрание, на което 

Председателят на БАН - Академик Иван Юхновски връчи наградите на 
академията за най-добри млади учени и наградите за най-млади учени. В 
направлението Химически науки, и в двете категории, наградите бяха присъдени на 
колеги от ИОНХ. За „Приноси в изясняване на координацията на катиони в 
зеолити” награда “Марин Дринов” получи нашата колежка н.с. І ст д-р Елена 
Иванова. В категорията най-млади учени до 30 год. с награда “Иван Евстратиев 
Гешов” за „Теоретично моделиране на метални комплекси с биолиганди” бе 
награден нашият колега докторант Цветан Михайлов.  
 

ППООЖЖЕЕЛЛААВВААММЕЕ  ННАА  ННААШШИИТТЕЕ  ННААГГРРААДДЕЕННИИ  ККООЛЛЕЕГГИИ  ММННООГГОО  ТТВВООРРЧЧЕЕССККИИ  
УУССППЕЕХХИИ  ВВ  ББЪЪДДЕЕЩЩЕЕ!!  
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ЛАНС - Бургас подготви и организира 

на 12.04.2006 г. в гр. Поморие среща – 
дискусия на кмета на гр. Поморие, инж. 
Петър Златанов, с представители на 
Общините Поморие и Бургас, учени, 
експерти, химици, еколози, инженери, 
лекари, общественици, хотелиери и 
туроператори от града и региона. 
Дискусията бе върху мерки и съгласувани 
действия на общината, индустриалния 

солодобивен сектор, екологични и музейни сдружения, балнеологичния сектор за 
здравно и курортно лечение и профилактика, хотелиерския и курортен туризъм, 
ИОНХ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, насочени към 
опазване, използване и устойчиво развитие на уникалното Поморийско езеро. 
Дискутирани бяха екологичното състояние на езерото и проблемите, свързани с 
него и с развитието на солодобива в Поморие.  

Представена беше и посрещната с голям интерес нашата идея за 
разработване на продукти за таласотерапия и ароматерапия на база уникалните 
природни богатства на Поморийското езеро - поморийската луга, соли и лиманна 
кал. Обсъдена беше възможността за развитие на балнеологичния, SPA и 
Wellness туризъм в Поморие и региона чрез използване на български природни 
продукти, уникални за района. Представени бяха продукти за таласотерапия и 
ароматерапия от нашите козметични серии Stars и Solilug.  

Срещата бе отразена от телевизии M SAT, ТВ „Свят” и БНТ и вестник „24 
часа”.  

Срещата постави начало на съвместно сътрудничество на Центъра по 
компетентност “MISSION”  и заинтересованите от темата институции в Поморие 
и региона. 
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ААККТТУУААЛЛННИИ  ННООВВИИННИИ  
 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 
взети на заседание, проведено на 16. 02. 2006 г.  

ННооммииннааццииии::  

 С единодушно гласуване Научният съвет по обща и неорганична химия 
направи предложение пред ВАК за присъждане на научното звание старши 
научен сътрудник II-ра степен по специалността “Химична кинетика и 
катализ” на н.с. I ст. д-р Марияна Стефанова Христова. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 
взети на заседание, проведено на 13. 04. 2006 г.  

ТТееккуущщии::  

 Въз основа на проведена дискусия Научният съвет по обща и неорганична 
химия одобри предложенията за отпускане по държавна поръчка, за учебната 
2006/2007 г., на една редовна докторантура по специалността „химия на 
твърдото тяло” (шифър 01.05.18) към Лаборатория по физикохимия на чисти 
повърхности в ИОНХ-БАН и на една редовна докторантура по специалността 
„неорганична химия” (шифър 01.05.02) към Лаборатория Неорганично 
материалознание и монокристали в ИОНХ-БАН.  

ЗЗааччиисслляяввааннее  ннаа  ддооккттооррааннттии:: 

 С явно гласуване, членовете на Научния съвет решиха Боряна Коцева да бъде 
зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка по специалността 
„Аналитична химия”, на тема “Химичен анализ на флуидни включения в 
български минерали”, с научен ръководител ст.н.с. II ст. д-р Николай Пиперов. 
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ООттччииссллеенниияя  ннаа  ддооккттооррааннттии::  

 С единодушно гласуване НС одобри предложението на Директора на ИОНХ, 
ст. н. с. I ст. дхн К. Хаджииванов, за отчисляване на докторант Елица Шинова 
с право на защита поради изтичане на срока на докторантурата. 

 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 
взети на заседание, проведено на 26. 04. 2006 г.  

ТТееккуущщии::  

Научният съвет обсъди и прие документацията по акредитиране на ИОНХ за 
обучение по образователната и научна степен “доктор” по следните научни 
специалности: 

01.05.01. „Теоретична химия” 
01.05.02. „Неорганична химия” 
01.05.04. „Аналитична химия” 
01.05.16. „Химична кинетика и катализ” 
01.05.18. „Химия на твърдото тяло”. 

  ААККТТУУААЛЛННИИ  ННООВВИИННИИ   

 ВАК присъди на н.с. І ст. д-р Митко Христов научното звание “старши 
научен сътрудник II степен”. 

  ППЕЕННССИИООННИИРРААННЕЕ   

Поради навършване на пенсионна възраст на 01.04.2006 г. са пенсионирани 
следните колеги: 

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Елена Русева 

 химик – техник Емилия Семкова 
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  ННООВВИИ  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  

 Таня Иванова – химик (XКС) 

 Емилия Семкова – химик-техник (ЛХТТ и РА) за 3 месеца на ½ място 

 

ККООММААННДДИИРРООВВККИИ   

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Екатерина Жечева - 6 дни в Кордоба, Испания, от 18 март, 
участие в международно жури по защита на дисертация и съвместна научна 
работа в Университета в Кордоба; 

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Радостина Стоянова - 6 дни в Кордоба, Испания, от 18 март, 
съвместна научна работа в Университета в Кордоба; 

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Милка Нешкова - 14 дни в Хетисбърг, Ю. Мисисипи, САЩ, 
работа по съвместен проект на тема „Разработване на нови химически сензори 
с електрохимично получени активни мембрани”; 

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Антон Найденов - 4 дни в Копенхаген, Дания, от 19 март, 
работа по съвместен научен проект с фирма „Халдор Топсо”; 

 ст.н.с. І ст. дхн Павел Пешев – 1 месец в Бордо, Франция, от 18 април, 
провеждане на съвместни научни изследвания в Института по химия на 
кондензираната материя в Бордо; 

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Радостина Стоянова - 6 дни в Гренобъл, Франция, от 8 април, 
провеждане на съвместни научни изследвания; 

 ст.н.с. І ст. дхн Константин Хаджииванов – 1 месец в Париж, Франция, от 22 
април, покана като гостуващ професор в Университета П. и М. Кюри; 
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 докторант Христо Климев – 29 дни в Париж, Франция, от 22 април, усвояване 
на методи за синтез на нанесени златни катализатори; 

 н.с. IІІ ст. Валентина Аврейска – 19 дни в Триест, Италия, от 8 май, участие в 
школа по синхротронно лъчение и неговите приложения; 

 н.с. І ст. д-р Михаил Михайлов – 1 година в Мюнхен, Германия, от 1 май, 
Хумболтова специализация в Мюнхенския Университет; 

 химик Елица Шинова – 17 дни в Байройт, Германия, от 25 април, извършване 
на научни експрерименти; 

 докторант Меглена Йончева – 17 дни в Байройт, Германия, от 25 април, 
извършване на научни експерименти; 

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Стефка Тепавичарова – 7 дни в Истанбул, Турция, от 6 май, 
участие в 9th Meeting of the NATO/CCMS; 

 ст.н.с. І ст. дхн Костадин Петров – 14 дни в Мадрид, Испания, от 22 май, 
работа по съвместен проект; 

 ст.н.с. IІ ст. д-р Красимир Костов – 9 дни в Триест, Италия, от 19 май, участие 
в експериментална работа по съвместен проект. 

 
 

ООЧЧААККВВААЙЙТТЕЕ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЕЕНН  ББРРООЙЙ  ННАА  ББЮЮЛЛЕЕТТИИННАА,,    
ППООССВВЕЕТТЕЕНН  ННАА  ССЕЕММИИННААРРАА  SSIIZZEEMMAATT!!  

 

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 


