
 

 

 

 

 

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ КОЛЕГИ ДА ЗАПОВЯДАТ НА 

ТРАДИЦИОННОТО КОЛЕДНО ПАРТИ НА ИНСТИТУТА,  

което ще се състои на 23.12.2009г. от 11.00ч. във фоайето на 3 етаж ! 
 

Да се съберем на чаша вино и да си пожелаем една Вълшебна Коледа, 

изпълнена с много приятни емоции и незабравими преживявания!  

Да си пожелаем една по-щаслива, весела и изпълнена с обич и успехи нова 

2010 година! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Институт по обща и неорганична химия  
Българска академия на науките 

брой 55  

информационен бюлетин 
21 декември 2009 г. 
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На основа на резултата от направеното 
допитване, Научният съвет по обща и 
неорганична химия единодушно одобрява 

⇒  Отчет (I) на проект за съвместни научни 
изследвания между Института по обща и 
неорганична химия-БАН и Институт по 
наука за материалите - Севиля, на тема 
„Спектроскопско  и  каталитично 
охарактеризиране на нанесени златни 
катализатори: Изследване на природата 
на активните центрове и механизми на 
каталитични реакции” с ръководител 
ст.н.с. І ст. дхн Константин Хаджииванов; 

⇒ Проект (I) за съвместни научни 
изследвания между Института по обща и 
неорганична химия и Институт по наука 
за материалите - Севиля, на тема 
„Спектроскопско  и  каталитично 
охарактеризиране на нанесени златни 
катализатори: Определяне на механизма 
на реакции и природата на активните 
центрове с помощта на изотопно 

маркирани молекули” с ръководител ст.н.с. 
І ст. дхн Константин Хаджииванов. 

⇒ Отчет (II) на проект за съвместни научни 
изследвания между Института по обща и 
неорганична химия и Институт за 
изследване на материали – ВСНИ, Мадрид  
на тема „Сам разпространяваща се горивна 
реакция на захароза като инструмент за 
фино регулиране на стехиометрията на 
наноразмерни LiMyMn2-yO4 шпинели. 
Приложение като катодни материали за 
обратими литиеви йонни батерии” с 
ръководител ст.н.с.І ст. дхн Костадин 
Петров. 

На основа на резултата от направеното 
допитване, Научният съвет по обща и 
неорганична химия единодушно реши, 
Института по обща и неорганична химия, 
финансово да подпомогне изграждането на 
бюст-паметника на проф. М. Дринов със 
сумата от 500 лв.  

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 

взети на заседание, проведено по кореспондентен път 

между 26.09-29.09.2009 г.  

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 

взети на заседание, проведено на 15.10.2009 г. 

⇒ Научният съвет по обща и неорганична 
химия прави предложение пред ВАК за 
присъждане на научното звание „старши 
научен сътрудник II-ра степен” по специ-
алността - 01.05.16 “Химична кинетика и 
катализ” на н.с. І ст. д-р Иван Узунов.  

⇒ НС на ИОНХ реши да се доуточни 
предложения от ИОНХ документ за 
оптимизиране структурата на БАН след 
като  се  направят  някои  нови 
формулировки и редакционни забележки.  

⇒ НС на ИОНХ одобри отчет на проект за 
съвместни научни изследвания и проект за 
съвместни научни изследвания между 
ИОНХ и Университет Бар-Илан, 
Израелска Академия на науките. 

Докторанти 
⇒ НС на ИОНХ одобри и прие работните 
програми на докторанти Божидар Иванов 
и Виделина Здравкова. 
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Конкурси 
⇒  НС на ИОНХ реши да се обяви конкурс за 

“научен сътрудник” ІІІ-І степен по 
специалността „неорганична химия” – 
01.05.02 със срок за подаване на 
документите един месец, за нуждите на 
лаборатория „Химични проблеми за 
опазване на околната среда”. 

⇒ НС на ИОНХ реши да се обяви конкурс за 
“научен сътрудник” ІІІ-І степен по 
специалността „неорганична химия” – 
01.05.02 със срок за подаване на 
документите един месец, за нуждите на 
л а б о р а т о р и я  „ С и н т е з  и 
реактивоспособност на оксидни системи”. 

 

⇒ НС на ИОНХ реши да се обяви конкурс за 
“научен сътрудник” ІІІ-І степен по 
специалността „химия на твърдото тяло” – 
01.05.18 със срок за подаване на 
документите един месец, за нуждите на 
лаборатория „Химия на твърдото тяло и 
рентгеноструктурен анализ”. 

⇒ НС на ИОНХ реши да се обяви конкурс за 
“научен сътрудник” ІІІ-І степен по 
специалността „неорганична химия” – 
01.05.02 със срок за подаване на 
документите един месец, за нуждите на 
лаборатория „Неорганични соли”.  

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 

взети на заседание, проведено на 10.12.2009 г. 

Конкурси 
⇒ НС на ИОНХ реши да се обяви конкурс за 

“научен сътрудник” ІІІ-І степен по специ-
алността „Неорганична химия” – 01.05.02 
със срок за подаване на документите 1 ме-
сец, за нуждите на лаборатория 
„Неорганично материалознание и монок-
ристали”. 

⇒ НС на ИОНХ реши да се обяви конкурс за 
“научен сътрудник” ІІІ-І степен по специ-
алността „неорганична химия” – 01.05.02 
със срок за подаване на документите 2 ме-
сеца, за нуждите на лаборатория 
„Химични проблеми за опазване на окол-
ната среда”. 

⇒ НС на ИОНХ реши да се обяви конкурс за 
“научен сътрудник” ІІІ-І степен по специ-
алността „неорганична химия” – 01.05.02 
със срок за подаване на документите 1 ме-
сец, за нуждите на лаборатория „Процеси 
върху твърди повърхности”. 

 

 

НС на ИОНХ реши ИОНХ да отпусне сумата 
от 500 лв. на Петя Георгиева необходими за 
лечението на дъщеря и. 

На основа резултата от гласуването, Научният съвет на ИОНХ единодушно реши: 
предлага ст.н.с. І ст. дхн Елисавета Иванова да бъде избрана за член на Химическата 
комисия при ВАК. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, 

проведено по кореспондентен път между 26.10-

28.10.2009 г. 
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Номинации 
Научният съвет на ИОНХ реши: подкрепя 

направеното предложение - чл.-кор. проф. 
дхн Димитър Любомиров Цалев да бъде 
номиниран за присъждане на Голямата 
награда за наука „Питагор”. 

Научният съвет на ИОНХ реши: подкрепя 
направеното предложение - проф. дхн Тони 
Спасов да бъде номиниран за присъждане на 
наградата за “научен ръководител на 
успешно защитили докторанти.” 

Научният съвет на ИОНХ реши: отнема 
званието научен сътрудник II ст. на Юлия 
Емилова Вуева  

На основа резултата от гласуването, 
Научният съвет на ИОНХ реши: 
Ръководството на ИОНХ да изпрати писмено 
становище до ръководството на БАН относно 
оценката на международната комисия дадена 
на ИОНХ при проведения ОДИТ, в което да 
бъдат отбелязани допуснатите в доклада 
неточности и да настоява за промяна в 
оценките на Института.  

⇒ На основа резултата от гласуването 
НС реши на д-р Никола Людмилов 
Дренчев да бъде присъдено званието 
„научен сътрудник” ІІ ст. 

⇒ На основа резултата от гласуването 
НС реши на д-р Цвета Райчева 
Манджукова да бъде присъдено 
званието „научен сътрудник” ІІ ст. 

 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 

взети на заседание, проведено на 17.12.2009 г. 

⇒ На основа резултата от гласуването Научният 
съвет на ИОНХ реши: одобрява проект 
включващ основни принципи и стратегия за 
оптимизиране на структурата на ИОНХ. 

⇒ След проведеното явно гласуване, Научният 
съвет по обща и неорганична химия единодушно 
прие отчета на проект за съвместни научни 
изследвания между Института по обща и 
неорганична химия-БАН и Института по 
физикохимия при Румънската академия на тема 
«Пълно окисление на вредни органични 
вещества върху смесени оксидни катализатори» 
с ръководител ст.н.с. І ст. Д. Механджиев. 

ННАГРАДААГРАДА  
На 29 октомври Съюзът на учените в България удостои с диплом с парична награда д-р Цвета 

Манджукова за участието ѐ в конкурса за “Научни постижения на докторанти защитили през 
2008г.” Д-р Цвета Манджукова получи наградата за дисертационния ѐ труд “Получаване и охарак-
теризиране на нови композити на магнезия, съдържащи 3d-метали и/или техни съединения с перс-
пективни свойства за акумулиране на водород”. 
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Публикуваме списъка на учените от ИОНХ, които са получили най-много точки по методиката за 
премиране на служителите на ИОНХ въз основа на публикационната им активност през 2008 г. 
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К. Хаджииванов ст.н.с. І ст дхн 3,27 

М. Нешкова ст.н.с. ІІ ст. д-р 2,63 

П. Стефанов ст.н.с. ІІ ст. д-р 2,34 

Е. Узунова ст.н.с. ІІ ст. д-р 2,18 

М. Атанасов ст.н.с. ІІ ст. д-р 1,93 

Елена Иванова ст.н.с. ІІ ст. д-р 1,83 

Д. Симеонов н.с. 1,71 

Д. Панайотов ст.н.с. ІІ ст. д-р 1,70 

Р. Стоянова ст.н.с. ІІ ст. д-р 1,62 

М. Михайлов ст.н.с. ІІ ст. д-р 1,46 

А. Лозев физик 1,38 

Д. Механджиев ст.н.с. І ст дхн 1,35 

Д. Ковачева ст.н.с. ІІ ст. д-р 1,33 

А. Пенкова н.с. д-р 1,32 

Е. Жечева ст.н.с. ІІ ст. д-р 1,24 

Н. Трендафилова ст.н.с. ІІ ст. д-р 1,15 

Н. Даскалова ст.н.с. І ст дхн 0,99 

С. Величков ст.н.с. ІІ ст. д-р 0,99 

Д. Радев ст.н.с. ІІ ст. д-р 0,92 

Р. Йорданова ст.н.с. ІІ ст. д-р 0,90 

Р. Кефиров докторант 0,88 

Д. Стоилова ст.н.с. І ст дхн 0,87 

Д. Манасиева химик 0,83 

А. Бъчварова-Неделчева д-р 0,79 

Ал. Дечева ст.н.с. ІІ ст. д-р 0,78 

Я. Пекунов химик 0,75 

И. Спасова н.с. д-р 0,68 

Ц. Михайлов д-р 0,67 

И. Георгиева ст.н.с. ІІ ст. д-р 0,67 

К. Костов ст.н.с. ІІ ст. д-р 0,66 

Р. Николов ст.н.с. ІІ ст. д-р 0,65 

М. Христова ст.н.с. ІІ ст. д-р 0,61 

Х. Баларев ст.н.с. І ст дхн 0,61 

П. Пешев ст.н.с. І ст дхн 0,55 

М. Христов ст.н.с. ІІ ст. д-р 0,55 

Е. Григорова н.с. д-р 0,55 

М. Хрусанова ст.н.с. ІІ ст. д-р 0,55 
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✈ хим. д-р Галина Петрова, 4 дни, гр. Кьолн, 
Германия, от 27.09.2009, за участие в 
симпозиум. 

✈ ст.н.ст. ІІ ст.д-р Михаил Михайлов, ст.н.ст. ІІ 
ст.д-р Елена Иванова, 14 дни, гр. Севиля, 
Испания, от 22.10.2009,за работа по 
съвместен проект. 

✈ ст.н.ст. ІІ ст.д-р Пламен Стефанов, -7 дни, 
Анталия, Турция от 18.10.2009, 
за участие в конференция. 

✈ хим. д-р Галина Петрова, 5 дни, гр. Вршац, 
Сърбия, от 22.10.2009, за участие в 
конференция. 

✈ н.с II ст. д-р Мария Манчева, 3 дни, гр. 
Белфаст, Великобритания, от 05.11.2009, за 
участие в конференция. 

✈ хим. Мая Маркова-Величкова, 4 дни, Новисад, 
Сърбия, от 02.12.2009, за участие в научно 
мероприятие. 

✈ ст.н.ст. ІІ ст. д-р Огнян Божков и химик 
Христина Цветкова, 7 дни, гр. Пуерто де ла 
Крус, Тенерифе, от 13.12.2009,за участие в 
конференция. 

✈ ст.н.ст II. д-р Ивелина Георгиева,   9 дни , гр. 
Прага, Чехия, от 01.08.2009, за провеждане на 
научни изследвания. 

✈ н.с. І ст. д-р Ели Григорова и д-р Цвета 
Манджукова, 7 дни, Глазгоу, Шотландия, от 
02.08.2009,участие в международен конгрес на 
UPAC. 

✈ ст.н.ст. ІІ ст. д-р Даниела Ковачева, 6 дни, гр. 
Истанбул, Турция, от 16.08.2009, участие в 
научна среща. 

✈ хим. д-р Галина Петрова, 7 дни, гр. Амбълсайд, 
Великобритания, от 23.08.2009, за участие в 
конференция. 

✈ ст.н.ст. ІІ ст.д-р Марияна Христова, ст.н.ст. ІІ 
ст.д-р Михаил Михайлов, ст.н.ст. ІІ ст.д-р 
Елена Иванова, н.с. І ст. д-р Иванка Спасова, 
н.с. ІII ст. Геновева Атанасова, докторант 
Радослав Кефиров, 7 дни, гр. Саламанка, 
Испания, от 30.08.2009, участие в 
международен конгрес по катализ. 

✈ ст.н.ст. ІІ ст. д-р Радостина Стоянова, 7 дни, гр. 
Аркашон, Франция, от 20.09.2009, участие в 
научна среща. 

✈ ст.н.ст II. д-р Ивелина Георгиева, 6 дни , гр. 
Добогоко, Унгария, от 24.09.2009, за участие в 
конференция. 

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

Редактори:   н.с. ІІІ ст. Геновева Атанасова и  
     ст.н.с. ІІ ст. д-р Елена Иванова. 

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

Институт по обща и неорганична химия  
Българска академия на науките 

http://
www.igic.bas.bg/ 

 

Командировки 

в периода 01.08.2009 –31.12.2009 

  
ППОЗДРАВЛЕНИЯОЗДРАВЛЕНИЯ  

Поздравяваме нашият директор Константин Хаджииванов по случай раждането 
на сина му Цветомир.  

Честито! Пожелаваме много здраве, късмет и Честито! Пожелаваме много здраве, късмет и 
безброй детски усмивки!!!безброй детски усмивки!!!  


