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           БРОЙ 45 / 22 ЮЛИ 2008 

 

КРЪГЛА МАСА  
„Химическите науки в партньорство с бизнеса” 
На 20 юни 2008 г. Центърът за технологичен трансфер (ЦТТ) TransMission  към 

ИОНХ-БАН организира в Дома на учения Кръгла маса на тема “Химическите 
науки в партньорство с бизнеса”. Присъстваха около 60 души представители на 
индустриални фирми и на химическите институти на БАН – Асоциирани партньори 
на Центъра. 

Целите, задачите и очакваните резултати от работата на ЦТТ TransMission бяха 
представени от координатора ст.н.с. II ст. д-р Стефка Тепавичарова. Химическите 
институти на БАН представиха на бизнеса свои иновационни разработки, които 
предизвикаха голям интерес. Презентациите бяха както следва:  

Институт по обща и неорганична химия – ст.н.с. II ст. дхн Захари Захариев 
“Биокарбидна керамика за бронезащита на хора и транспортни средства “, н.с. I 
ст. Иван Узунов “Оризовите люспи: отпадък или ценна суровина?”; 

Институт по органична химия с център по фитохимия - ст.н.с. I ст. дхн 
Светлана Симова “Национален център по ЯМР спектроскопия“, ст.н.с. I ст. дхн 
Божидар Чорбанов  “Хранителни добавки – нови идеи, анализ и технологии “;  

Институт по физикохимия – ст.н.с. II ст. д-р Герги Райчевски 
“Ръждепреобразовател ЛР-3“, ст.н.с. II ст. д-р Цветан Добрев “Електрохимичен 
метод за оценка защитната способност на конверсионни филми върху Zn и Zn-
сплавни покрития“ и “Електрорафинация и електроекстракция на олово”; 

Институт по инженерна химия – ст.н.с. I ст. дхн Венко Бешков “Приложна 
дейност в Институт по инженерна химия 2003/2007“; 

Институт по катализ – ст.н.с. II ст. д- р Георги Тюлиев “Възможности за 
сътрудничество на Институт по катализ – видове анализи и апаратура“; 

Централна лаборатория по фотопроцеси – ст.н.с. II ст. д-р Медникаров 
“Високопрецизни фотолитографски изображения върху метални слоеве (Ni, Cr, Al, 
Si, Ag, InSnO, Au) и изолатори (AlN, Al2O3, Si3N4, стъкло) получени с помощта на 
разработения в ЦЛАФОП Изпарен Неорганичен фоторезист (ИНФ)”; 
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В рамките на Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на 
българската икономика 2007 – 2013 г” г-ца Ивайла Илиева от Министерство на 
икономиката и енергетиката направи презентация на тема “Възможности за 
проектно финансиране на бизнес и иновации”. 

Направените презентации, които можете да видите на web страницата на 
TransMission (http://transmission.igic.bas.bg), предизвикаха интересни дискусии.  

Мероприятието приключи с коктейл в ресторанта на БАН. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 
взети на заседание, проведено по кореспондентен път между 

19.05. – 22.05.2008 г.  

ПРОЕКТ:  

 Научният съвет по обща и неорганична химия единодушно одобрява: Проект 
за съвместни научни изследвания между Института по обща и неорганична 
химия-БАН и Институт по химична технология и металургия, Център по 
катализ и инженерна химия, Република Сърбия на тема „Наноструктурни 
термично стабилни и с ниско хидродинамично съпротивление 
катализаторни системи за обезвреждане на газови eмисии” с ръководител 
н.с.І ст.д-р Даниела Стоянова. 

ДОКТОРАНТИ:  

 Одобрено бе предложение от ст.н.с ІІст. Рени Йорданова, ръководител на 
докторант Любомир Александров, редовен докторант по специалността 
«неорганична химия», шифър 01.05.02, за удължаване срока на 
докторантурата с 6 месеца считано от 01.07.2008г. 

 

 
 

 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 
взети на заседание, проведено на 10.07.2008 г.  

ЗВАНИЯ: 

 На основа резултата от гласуването бе решено на д-р Елица Шинова да бъде 
присъдено званието „научен сътрудник” ІІ ст. 

 На основа резултата от гласуването бе решено на н.с. ІІ ст. д-р Маргарита 
Миланова да бъде присъдено званието „научен сътрудник” І ст. 
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КОНКУРСИ: 
 На основа резултата от гласуването бе решено да се обяви конкурс за старши 

научен сътрудник І степен по специалността „Неорганична химия” – 
01.05.02 със срок за подаване на документите от 3 месеца, за нуждите на лаб. 
„Свръхтвърди материали и покрития”. 

 На основа резултата от гласуването бе решено да се обяви конкурс за старши 
научен сътрудник ІІ ст. по специалността „Теоретична химия” – 01.05.01 
за нуждите на лаб. „Химия на координационните съединения” със срок за 
подаване на документите от 3 месеца. 

 На основа резултата от гласуването бе решено да се обяви конкурс за научен 
сътрудник ІІІ-І степен по научната специалност „Химична кинетика и 
катализ” – 01.05.16 за нуждите на лаб. „Синтез и реактивоспособност на 
оксидни системи”, със срок за подаване на документите от 1 месец. 

 На основа резултата от гласуването бе решено да се обяви на конкурс за 
научен сътрудник ІІІ-І степен по научната специалност „Неорганична 
химия” – 01.05.02 за нуждите на лаборатория по неорганични соли, със срок 
за подаване на документите от 1 месец. 

ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ:  
 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Цвета Манджукова с право на защита считано от 1.07.2008 г. 

 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Донка Иванова с право на защита считано от 1.07.2008 г. 

 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Соня Иванова с право на защита считано от 1.06.2008 г. 

 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Меглена Йончева с право на защита считано от 1.06.2008 г. 

 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Ангелина Михайлова с право на защита считано от 1.06.2008 г. 

 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Александър Петров с право на защита считано от 1.06.2008 г. 

 С единодушно гласуване НС одобри предложението за отчисляване на 
докторант Христо Климев с право на защита считано от 1.06.2008 г. 
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ПО ДРУГИ ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД: 
Беше проведено тайно гласуване резултатът от което е: от присъстващите 20 
членове 19 гласуваха с «да» н.с. д-р Атанас Митев да бъде освободен от 
длъжност научен сътрудник в ИОНХ по негова молба.  

Текущи: 
 Членовете на Научния съвет гласуваха единодушно да бъде удължен 

неплатения отпуск на Пламен Николов за периода 01.04.2008 – 31.03.2009.  

 Членовете на Научния съвет разгледаха и гласуваха единодушно в подкрепа 
на бюджета на ИОНХ за 2008 година. 

 С писмо на Центъра за обучение при БАН се уведомява ИОНХ, че са 
одобрени заявените една редовна и три задочни бройки за докторантури в 
ИОНХ започващи през учебната 2008/2009.  

 
  

.  

ПЕНСИОНИРАНЕ: 

 Поради навършване на пенсионна възраст e пенсионирана нашата колежка 
ст.н.с. ІІ ст. д-р Мария Хрусанова. 

 Поради навършване на пенсионна възраст e пенсиониран нашият колега ст.н.с. 
І ст. дхн Костадин Петров. 

По време на дългогодишната си дейност ст.н.с. ІІ ст. д-р Мария Хрусанова и 
ст.н.с. І ст. дхн Костадин Петров имаха много приноси за високото качество на 
научно-изследователската работа в ИОНХ. Пожелаваме им здраве и пълноценен 
отдих. 

 

 

 

 

С писмо от Централно Управление на БАН, щатните бройки на ИОНХ са 

намалени с 9 и сега щатният състав на ИОНХ е 129 човека. 
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ККООММААННДДИИРРООВВККИИ   
 ст.н.с. ІІ ст. д-р Красимир Костов – 45 дни в Хале, Германия, от 02 февруари, 
извършване на научни изследвания и дискусия; 

 химик Тихимир Тодоров – 40 дни в Атина, Гърция, от 09 февруари, 
провеждане на съвместни научни изследвания. 

 докторант Радослав Кефиров – 6 дни в Пардубице, Чехия, от 14 април, 
провеждане на научни изследвания; 

 н.с. д-р Мария Манчева – 5 дни в Монтпелие, Франция, от 21 април, участие в 
международен симпозиум; 

 докторант Любомир Александров – 5 дни в Монтпелие, Франция, от 21 април, 
участие в международен симпозиум; 

 н.с. д-р Мария Манчева – 2 месеца и 28 дни в Краков, Полша, от 04 май, 
участие в международен проект; 

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Михаил Михайлов– 3 месеца в Мюнхен, Германия, от 01 май, 
научно изследователска работа в Мюнхенския университет; 

 н.с. І ст. д-р Елена Иванова – 3 месеца в Мюнхен, Германия, от 01 май, участие 
в съвместен проект на НАТО; 

 ст.н.с. І ст. дхн Константин Хаджииванов – 1 месец в Париж, Франция, от 01 
юни, гостуващ професор в Университета „П. и М. Кюри”; 

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Виолета Колева – 4 дни в Скопие, Македония, от 12 май, 
участие като член на изпитна комисия по защита на докторска дисертация; 

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Рени Йорданова – 6 дни в Тренчин, Словакия, от 21 юни, 
участие в международна конференция; 

 н.с. І ст. д-р Маргарита Миланова – 6 дни в Тренчин, Словакия, от 21 юни, 
участие в международна конференция; 

 докторант Любомир Александров – 6 дни в Тренчин, Словакия, от 21 юни, 
участие в международна конференция; 

 н.с. І ст. д-р Ивелина Георгиева – 2 месеца в Виена, Австрия, от 01 юли, 
провеждане на съвместни научни изследвания; 

 химик Меглена Йончева– 9 дни в Байройт, Германия, от 29 юни, провеждане 
на научни изследвания; 

 химик Светлана Иванова– 9 дни в Байройт, Германия, от 29 юни, провеждане 
на научни изследвания; 

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Ели Узунова – 5 дни в Краков, Полша, от 06 юли, участие в 
научна конференция. 
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Колеги, молим ви да проверите СПИСЪКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА 
УЧЕНИТЕ ОТ ИОНХ ЗА 2007 г. публикуван в бюлетин No 41. На базата на този 
списък ще бъде осъществено премирането на служителите на ИОНХ според 
публикационната им активност през 2007 г. Ако има някакви грешки, пропуски или 
неточности, моля да ни уведомите. 
 

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
 Поздравяваме нашата колежка Екатерина Попова по случай раждането на 
сина и Христо.  

 Поздравяваме нашият колега Петър Цветков по случай раждането на сина му 
Христо.  

ЧЧеессттииттоо  ккооллееггии!!!!!!    
ППоожжееллааввааммее  ввии  ммннооггоо  ззддррааввее,,  

ккъъссммеетт  ии  ббееззббрроойй  ддееттссккии  ууссммииввккии!!!!!!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главен редактор ст.н.с. ІІ ст. д-р Даниела Ковачева;  
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 


