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           БРОЙ 46 / 29 ОКТОМВРИ 2008 

 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 
взети на заседание, проведено на 02.10.2008 г.  

 

ЗВАНИЯ: 
 На основа резултата от гласуването, бе решено на д-р Юлия Емилова Вуева 

да и бъде присъдено званието „научен сътрудник” ІІ ст. 
 На основа резултата от гласуването, бе решено на д-р Кристина Костова 

Чакърова да бъде присъдено званието „научен сътрудник” І ст.  

КОНКУРСИ: 
 На основа резултата от гласуването, НС реши да се обяви конкурс за 

“старши научен сътрудник” ІІ степен по специалността „Химична 
кинетика и катализ” – 01.05.16, със срок за подаване на документите 2 
месеца, за нуждите на лаборатория „Синтез и реактивоспособност на оксидни 
системи”. 

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ: 
 На основа резултата от гласуването, бе решено ст.н.с. ІІ ст. д-р Михаил 

Михайлов да бъде избран за ръководител на лаборатория „Адсорбенти и 
адсорбционни процеси”. 

ДОКТОРАНТИ: 
 На основа резултата от гласуването, бе решено докторантурата на Владислава 
Александрова Георгиева-Пашова да бъде прекъсната за срок от една година, 
считано от 01.10.2008г. 
Предложението на проф. дхн Хр. Баларев, за отпечатване на превода на 

Номенклатурата по неорганична химия, препоръки 2005 г., беше подложено на 
явно гласуване. От присъстващите 19 членове на НС, 19 гласуваха с «да». На 
основа резултата от гласуването, Научният съвет на ИОНХ-БАН реши: препоръчва 
отпечатването на превода на Номенклатурата по неорганична химия, препоръки 
2005 г. в Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов”. 
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НОМИНАЦИИ: 
На основа резултата от гласуването, д-р Кристина Чакърова, докторант Любомир 

Александров, химик Меглена Йончева и д-р Ели Григорова бяха номинирани за 
участие в конкурсите за наградите за млади учени в Академията. 

Членовете на Научния съвет гласуваха единодушно, отчетът на съвместния 
изследователски проект между Института по обща и неорганична химия - БАН и 
Университета в Бар-Илан с координатор от българска страна ст.н.с. II ст. д-р Даниела 
Ковачева, да бъде приет.  

 

 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ В ИОНХ,  
ПРОВЕДЕНО НА 08.10.2008 Г. 

 

На 08. 10. 2008 г. се проведе Общо събрание на учените към ИОНХ, БАН при 
следния дневен ред: 
 1. Актуализация на Правилника за устройството, дейността и управлението на 
ИОНХ при БАН» във връзка със заключенията от доклада с препоръките на Сметната 
палата. 
 Председателят на ОС на учените в ИОНХ-БАН ст. н. с. II ст. д-р А. Найденов 
предостави думата на ст. н. с. І ст. дхн К. Хаджииванов, Директор на ИОНХ. Той 
представи нови текстове за актуализация на Правилника на ИОНХ.  
 Приетите промени, както и целият текст на правилника ще бъдат публикувани в 
следващия брой на бюлетина на ИОНХ. 
 
 
 

ОББЩЩООТТОО  ССЪЪББРРААННИИЕЕ  ННАА  УУЧЧЕЕННИИТТЕЕ  ВВ  ИИООННХХ,,    
ППРРООВВЕЕДДЕЕННОО  ННАА  2222..1100..22000088  ГГ..  

 
На 22. 10. 2008 г. се проведе Общо събрание на учените към ИОНХ-БАН с 

единствена точка от дневния ред - избор на представител на ИОНХ-БАН в Общото 
събрание на Академията. Изборът се наложи във връзка с постъпила молба от ст.н.с. II ст. 
д-р Иван Хавезов да бъде освободен като представител на ИОНХ в Общото събрание на 
БАН във връзка с пенсионирането му. На събранието бе предложена кандидатурата на  ст. 
н. с. І ст. дхн Елисавета Иванова. Кандидатурата бе подкрепена с изказвания на членове 
на Общото събрание на ИОНХ. След прекъсване на дебатите събранието премина към 
процедурата на тайното гласуване. При спазване на всички правила, за представител на 
ИОНХ в Общото събрание на БАН  бе избрана ст. н. с. І ст. дхн Елисавета Иванова. 
Надяваме се, че колежката Елисавета Иванова ще работи в ОС на БАН за укрепване и 
утвърждаване на позициите на ИОНХ.  
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РЕШЕНИЯ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ ПО ОБЩА И 
НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО 

НА 08.10.2008 Г.  
 

Работата на НС се състоя в разглеждане на единствената точка от дневния ред – 
предложение на ст.н.с. I ст. дхн К. Хаджииванов за присъждане Почетен знак на ИОНХ-
БАН І степен на ст.н.с. І ст. дбн Наум Якимов по случай неговия 65 годишен юбилей. 
Председателят на НС, ст.н.с. II ст. д-р Н. Трендафилова, запозна членовете на НС с 
предложението, в което се изтъква че ст.н.с. І ст. дбн Наум Якимов е изявен български 
учен и администратор от модерен тип. Той е дългогодишен научен секретар на БАН, а в 
момента е съветник в Кабинета на ръководството на БАН. Нееднократно ст.н.с. І ст. дбн 
Наум Якимов е показвал своето уважение към ИОНХ и е допринесъл за развитието на 
Института.  

Направеното предложение беше подложено на явно гласуване. От присъстващите 14 
членове на НС, 14 гласуваха с „да”. На основа резултата от гласуването, Научният 
съвет на ИОНХ реши: подкрепя предложението на ст.н.с. I ст. дхн К. Хаджииванов, 
НС на ИОНХ да присъди Почетен знак на ИОНХ-БАН І степен на ст.н.с. І ст. дбн 
Наум Якимов, по повод неговия 65 годишен юбилей. 

 
 
 

ННООВВИИ  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  
 Никола Дренчев – химик (СРОС) 

ААККТТУУААЛЛННИИ  ННООВВИИННИИ  

 На 8.10.2008 г. в се проведе заседание на Колоквиума по обща и неорганична 
химия при следния дневен ред обсаждане на дисертацията на Илиана Колибарска 
на тема "Спектрални пречения при определяне на следи от итрии, скандии и 
редкоземни елементи в присъствие на тербии, диспрозии, холмии и тулий като 
чисти редкоземни матрици чрез атомна емисионна спектрометрия с индуктивно 
свързана плазма" представена за присаждане на образователната и научна степен 
"доктор"..  



 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ИОНХ-БАН, БРОЙ 46 http://www.igic.bas.bg/bul.htm   4 

ККООММААННДДИИРРООВВККИИ   
 проф. дхн Христо Баларев – 5 дни в Дъблин, Ирландия, от 25 юли, участие в 
заседание на IUPAC; 

 ст.н.с. І ст. дхн Костадин Петров – 14 дни в Мадрид, Испания, от 11 Август, 
работа по съвместен проект; 

 ст.н.с. І ст. дхн Константин Хаджииванов – 3 дни в Берлин, Германия, от 26 
Август, изнасяне на лекция в Института „Фриц Хабер”; 

 ст.н.с. ІІ ст. д-р Ели Узунова, 5 дни в Барселона, Испания, от 02 Септември, 
участие в научен конгрес; 

 ст.н.с. ІI ст. д-р Даниела Ковачева – 6 дни в Тел Авив, Израел, от 04 
Септември, работа по съвместен проект; 

 ст.н.с. ІI ст. д-р Даниела Ковачева, н.с. І ст. д-р Галя Генчева, хим. Александър 
Петров – 5 дни в Охрид, Македония, от 16 Септември, участие в ХХ 
Международен конгрес на химиците и технолозите; 

 хим. Соня Иванова, хим. Меглена Йончева,7 дни във Вършава, Полша, от 17 
Септември, участие в международна конференция EPDIC – 11; 

 ст.н.с. ІI ст. д-р Албена Дечева-Чакърова – 6 дни във Ваймар, Германия, от 27 
Септември, за участие в международна конференция с устен и постерен 
доклад; 

 д-р Юлия Вуева – 1 година в Лисабон, Португалия, от 04 Октомври, 
специлизация в Technical University of Lisabon; 

 н.с. І ст. д-р Диана Рабаджиева – 4 дни в Атина, Гърция, от 07 Октомври, за 
участие в международна конференция с устен доклад; 

 ст.н.с. ІI ст. д-р Огнян Божков, хим. Христина Цветкова, – 6 дни на о. Карфу, 
Гърция, от 25 Октомври, участие в международна конференция с доклад; 

 ст.н.с. І ст. дхн Константин Хаджииванов – 3 дни в Каен, Франция, от 27 
Октомври, рецензент на хабилитационен труд на д-р О. Мари; 

 ст.н.с. І ст. дхн Константин Хаджииванов – 15 дни в Каляри, Италия, от 09 
Ноември, изнасяне на цикъл лекции в Университета в Каляри; 

 ст.н.с. ІI ст. д-р Михаил Михайлов, н.с. І ст. д-р Елена Иванова – 14 дни в 
Севиля, Испания, от 15 Ноември, работа по съвместен проект; 
 

 



 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ИОНХ-БАН, БРОЙ 46 http://www.igic.bas.bg/bul.htm   5 

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
Поздравяваме нашата колежка Албена 
Бъчварова по случай раждането на дъщеря и 
Иванимира.  

 

Поздравяваме нашият колега Елица Шинова по 
случай раждането на сина и Матей.  

  

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 


