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Ръководството на ИОНХ кани всички служители на тържество по случай 48 
години от основаването на института. То ще се състои на 18 март от 19 часа в 
“КЛУБ-РЕСТОРАНТ ПАНОРАМА”. Цената на куверта е над 35 лв, в която е 
включена вечеря и напитки. От служителите на ИОНХ ще се събират по 15 лв. 
Надяваме се, че познатата обстановка и установените вече добри традиции ще 
привлекат много желаещи за участие в празничния купон.  

Състав на работната група за честване на годишнината на института: 
ст.н.с. ІІ ст. д-р Митко Христов, ст.н.с. ІІ ст. д-р Даниела Ковачева, н.с II ст. д-р 
Маргарита Миланова, химик Диана Иванова, химик Иванка Христова и техник 
Васил Василев. Организационният комитет очаква вашите идеи и предложения за 
приятно и емоционално прекарване. 

ААККТТУУААЛЛННИИ  ННООВВИИННИИ  
 

Институтът по Физикохимия бе удостоен с Почетен знак на ИОНХ по случай 
50-тата годишнина от основаването си.  

 
 
Управителният съвет на БАН е избрал за Директор на ИОНХ ст.т.с. І ст. дхн К. 

Хаджииванов, считано от 10.03.2008 г. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 
взети на заседание, проведено по кореспондентен път между 

29.01. –31.01.2008 г. 

 Научният съвет по обща и неорганична химия единодушно реши да присъди 
Почетен знак на ИОНХ-БАН I ст. на ст.н.с. I ст. дхн д-р хонорис кауза 
Константин Иванов Хаджииванов, по случай неговия 50-годишен юбилей за 
успешната му творческа и ръководна дейност и за приносите му за издигане 
авторитета на ИОНХ. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 
взети на заседание, проведено на 06.02.2008 г. съвместно с 

Общото събрание на учените в ИОНХ 

 Членовете на Научния съвет по обща и неорганична химия и членовете на 
Общото събрание на учените на ИОНХ приеха отчета за дейността на ИОНХ 
за 2007 г. 

 Членовете на Научния съвет обсъдиха и единодушно гласуваха за приемане на 
отчетите по проекти на учени и специалисти от ИОНХ за 2007 г. 

 С единодушно гласуване бяха приети научните проекти за 2008 г. с външно 
финансиране, както и тези от международното сътрудничество. 

 След дискусия членовете на НС решиха проектите с бюджетно финансиране да 
бъдат отново обсъдени и приети на следващото заседание на НС. 

ООТТЧЧИИССЛЛЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ДДООККТТООРРААННТТИИ::  
 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Пенко Николов с право на защита, считано от 1.01.2008 г. 

 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Александър Цанев с право на защита, считано от 1.01.2008 г. 

 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Катя Миленова с право на защита, считано от 1.01.2008 г. 
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 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Ясен Пекунов с право на защита, считано от 1.01.2008 г. Членовете 
на научния съвет гласуваха единодушно темата на докторантурата на Ясен 
Пекунов да бъде променена от «Зародишообразуване и кристализация на 
калциеви фосфати» на «Получаване и характеризиране на калциеви фосфати с 
биологично значение». 

ТТЕЕККУУЩЩИИ::  
 Членове на НС единодушно уважиха молбата на н.с. I ст. д-р Цветомир Венков 
да бъде освободен от заеманата длъжност в ИОНХ считано от 01.01.2008 г. 

 Членове на НС единодушно уважиха молбата на н.с. II ст д-р Татяна 
Трендафилова да бъде освободена от заеманата длъжност в ИОНХ считано от 
01.01.2008 г. 

 Членове на НС единодушно уважиха молбата на н.с. I ст. д-р Мила Горова да 
бъде освободена от заеманата длъжност в ИОНХ считано от 01.01.2008 г. 

 Членове на НС единодушно решиха: ст. н.с. II ст. д-р Димитър Панайотов да 
бъде освободен от длъжност, считано от 01.01.2008г.,  

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
 Поздравяваме нашите колеги Силва Станчовска и Христо 
Климев по случай раждането на дъщеря им Росица.  

 Поздравяваме нашите колеги Петя Конова и Пламен 
Николов по случай раждането на сина им Камен.  

ЧЧеессттииттоо  ккооллееггии!!!!!!  ППоожжееллааввааммее  ввии  ммннооггоо  
ззддррааввее,,  ккъъссммеетт  ии  ббееззббрроойй  ддееттссккии  ууссммииввккии!!!!!!  

 
 
 
 
 
 



 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ИОНХ-БАН, БРОЙ 42 http://www.igic.bas.bg/bul.htm   4 

 
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ 
 

 
ИНСТИТУТ  ПО  ОБЩА  И  НЕОРГАНИЧНА  ХИМИЯ 

БЪЛГАРСКА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ 
 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ В ИОНХ 
 

ЩЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ 
на 

24.03.2008 г. (понеделник) от 10 часа 
в залата на бл. 11 на БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”  

 
 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
 

1. Избор на нов председател на Общото събрание на учените в 
ИОНХ 

2. Избор на членове на ОС на БАН 
 
 
Присъствието на всички членове на Общото събрание на учените в 
ИОНХ е необходимо. 
 
 
Директор на ИОНХ-БАН:   Председател на ОСУ в ИОНХ: 
 
ст.н.с. I ст. дхн К. Хаджииванов  ст.н.с.II ст. д-р Н. Трендафилова 

 
 
 

Главен редактор ст.н.с. ІІ ст. д-р Пламен Стефанов;  
редактори н.с. ІІІ ст.Геновева Атанасова и н.с. І ст. д-р Елена Иванова.  

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


