
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ 
   “50 години ИОНХ” 

 
Сесията се откри на 17.05.2010 в аудиторията 
на химическите институти на БАН – ул. акад. 
Г. Бончев, бл. 11. 
 
 
 

Встъпителното слово на директора на ИОНХ 
проф. дхн К. Хаджииванов бе на тема: 
“50 години Институт по обща и неорганична 
химия към БАН – 50 години утвърждаване на 
международната научна сцена.” 
 

 
Доц. д-р Е. Жечева направи ретроспекция на 
развитието на: 
“Неорганичното материалознание в ИОНХ – 
поглед от изминалите 50 години към Бъдещето.” 

 
 
Докладът на проф. дхн. Е. Иванова очерта 
успехите в областта на аналитичната химия: 
“50 години изследвания в областта на 
аналитичната химия в Института по обща и 
неорганична химия при БАН” 
 

Институт по обща и неорганична химия  
Българска академия на науките 

брой 58  

информационен бюлетин 
21 юни 2010 г. 
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Доц. д-р П. Стефанов представи развитието на 
“Химия на твърди повърхности – една от 
визитните картички на ИОНХ през изминалите 
50 години”. 
 

 
Изследванията и успехите в актуалната област на на 
разработване на природните ресурси бяха представени от  доц. 
д-р С. Тепавичарова – “Оползотворяване на природни суровини 
– едно перспективно направление в тематиката на ИОНХ”. 
 
 
На Постерна сесия бяха представени 35 доклада от млади 

учени в ИОНХ по различните направления и проблематики. 
 

 
 
 
 
 
 
 

На втората сесия на 18.05.2010 г.  
Проф. дхн Б. Чорбанов изнесе с много хумор 
лекция посветена на някои опасни вещества, което 
ежедневно употребяваме с храната си – 
“Антинутриенти – нежелани вещества в 
храните”. 
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Лекцията на проф. Ф. Адамс (Белгия) беше 
посветена на развитието на спектроскопските 
методи за химичен анализ – “Fifty years of 
spectroscopy for chemical analysis, evolution or 
revolution?” 
 
 
На проф. Адамс беше връчен почетен знак на ИОНХ І степен за 
дългогодишното ползотворно сътрудничество и подкрепа на ИОНХ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бяха поднесени поздравителни приветствия. 
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18.00–23.00 Официална заключителна вечеря на ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ
 “50 години ИОНХ” бе проведена в ресторант България. 
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 "Усмивки от старите ленти" 
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Научният съвет на ИОНХ единодушно 
одобрява:  
 1. Отчет на проект за съвместни научни 
изследвания между Чехската академия на 
науките и ИОНХ – БАН на тема „Синтез и 
охарактеризиране  на  уреа /глицин 
съединения за приложението им в дизайна на 
нови протонни проводници”с ръководител 
доц. д-р С. Тепавичарова.  

2. Отчет на проект за съвместни научни 
изследвания между Университет Аристотел - 
Солун и ИОНХ – БАН на тема „Simultaneous 
Boron-Metalizing of steels with Pastes”с 
ръководител проф. дтн З. Захариев.  

3. Отчет на проект за съвместни научни 
изследвания между Център по Катализ и 
Химично Инженерство към ИТМ - Белград и 
ИОНХ – БАН на тема „Наноструктурирани 
термично  стабилни  и  с  ниско 
х и д р о д и н а м и ч н о  с ъ п р о т и в л е н и е 
катализаторни системи за обезвреждане на 
газови имисии”с ръководител гл. ас. д-р 
Даниела Стоянова.  

4. Отчет на проект по програма Рила, за 
съвместни научни изследвания между 
Laboratoire Catalyse et Spectrochimie CNRS-
ENSICAEN, Université de Caen и ИОНХ – 
БАН на тема “Златни наночастици в 
е к о л о г о ч н и я  к а т а л и з :  с и н т е з , 
охарактеризиране и оптимизация” с 
ръководител проф. дхн Константин 
Хаджииванов 

 
Звания 

НС реши на доктор Албена Димитрова 
Бъчварова-Неделчева да бъде присъдено 
званието „научен сътрудник” І ст. 
НС реши на химик Светлана Иванова да и 

бъде  присъдено  званието  „научен 
сътрудник” ІІІ ст. 
НС реши на химик Деляна Манасиева да и 

бъде  присъдено  званието  „научен 
сътрудник” ІІ ст. 
НС реши на химик Антонина Ковачева да 

и бъде присъдено званието „научен 
сътрудник” ІІІ ст. 
НС реши на химик Петър Цветков да му 

бъде  присъдено  званието  „научен 
сътрудник” ІІ ст. 

 
 

Конкурси 
НС на ИОНХ реши да се обяви конкурс за 

“научен сътрудник” ІІІ-І степен по 
специалността «Теоретична химия», шифър - 
01.05.01 за нуждите на лаборатория 
„Координационна химия”, със срок за 
подаване на документите един месец. 
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”. 

 
 
 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  

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 2009 г. 
Единодушно беше приет и научно-

изследователския план на ИОНХ за 2010 г.  
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Докторантури 
Научният съвет по обща и неорганична 

химия единодушно одобрява подадените 
заявки за докторантури:  

1. Заявка от проф. дхн Константин 
Хаджииванов, ръководител на лаборатория 
«Процеси върху твърди повърхности», за 
редовна докторантура, от неусвоените 
бройки редовна и задочна докторантура 
държавна поръчка, за учебната 2009/2010 г. 
по научната специалност „неорганична 
химия”, шифър 01.05.02, с тема на бъдещата 
докторантура: „Изучаване на повърхностни 
съединения посредством спектроскопски и 
термични методи”. Евентуален научен 
ръководител проф. дхн К. Хаджииванов. 

2. Заявка от доц. д-р Пламен Стефанов, 
ръководител лаборатория «Електронна 
спектроскопия», за задочна докторантура, 
от неусвоените бройки редовна и задочна 
докторантура държавна поръчка, за 
учебната 2009/2010 г. по научната 
специалност «Химия на твърдото тяло», 
шифър 01.05.18, с тема на бъдещата 
докторантура «Отлагане и характеризиране 
на титанови и циркониеви окснитридни 
слоеве». Евентуален научен ръководител 
доц. д-р Пламен Стефанов. 

Други 
НС одобри предложението за 

отчисляване на докторант Радослав 
Кефиров с право на защита, считано от 
1.01. 2010 г. 

НС реши, трудовият договор на проф. 
дхн Донка Стоилова придобила право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, да 
бъде продължен за периода 01.04.2010 г. – 
11.02.2011 г. 

Научният съвет на ИОНХ реши: не 
подкрепя направеното предложение в 
проекта за нова структура на БАН за 
промяна името на Института по обща и 
неорганична химия. 
Единодушно членовете на НС одобриха 

Проект от бюджетната субсидия за научни 
изследвания на тема: “Изследване на 
адсорбционните свойства на модифицирани 
наноструктурирани хибридни материали, 
съдържащи Al, Zr, Ti, B” с ръководител 
гл.ас. д-р Паунка Новачка. 
НС по принцип одобри идеята, доц. д-р 

Ст. Тепавичарова да регистрира стартираща 
фирма с иновационна дейност, която фирма 
след допълнителни договорености би могла 
да ползва помещенията на ИОНХ. 

Научният съвет на ИОНХ единодушно 
подкрепи направеното предложение, да се 
проведе юбилейна научна сесия на 17 и 18 
май по повод на 50 годишнината на 
ИОНХ.  

НС на ИОНХ реши: освобождава н.с. 
Даниел Бинев от заеманата длъжност, 
«научен сътрудник» считано от 
01.03.2010г. 

НС на ИОНХ реши: не подкрепя 
молбата на проф. дтн Захари Захариев, за 
продължаване на трудовия му договор, 
придобил право на пенсия за 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 

взети на заседание, проведено на 08.04.2010 г. 

осигурителен стаж и възраст. 

НС на ИОНХ реши да се обяви конкурс за 
“научен сътрудник” ІІІ-І степен по 
специалността „Аналитична химия”, шифър 
01.05.04, със срок за подаване на документите 
три месеца. 

След проведеното явно гласуване НС на 
ИОНХ единодушно подкрепя направеното 
предложение от ръководството на Института по 
физикохимия, на територията на БАН да бъде 
именувана улица на името на известния 
български учен Акад. Ростислав Каишев. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, 

проведено по кореспондентен път между 26 – 28.04.2010г. 

На основа резултата от гласуването, Научният съвет на ИОНХ единодушно реши: подкрепя 
направеното предложение за Присъждане на почетен знак на Института по обща и неорганична 
химия на 

1. Проф. Фреди Адамс за приносите му за издигане авторитета на ИОНХ 
2. Проф. дхн Божидар Чорбанов за приносите му за издигане авторитета на ИОНХ и по случай 50 

годишнината на Института по органична химия с център по Фитохимия. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, 

проведено по кореспондентен път между 12.05-15.05.2010г. 

Решения, взети на заседание на Общото 
събрание на учените в ИОНХ, проведено на 
03.02.2010г. с дневен ред: Обсъждане на отчет 
за дейността на ИОНХ през 2009 г. 

Гласува се за приемане на Отчетния доклад 
за дейността на ИОНХ през 2009 г. 

Решения, взети на заседание на Общото 
събрание на учените в ИОНХ, проведено на 08 
март 2010г. с дневен ред: Обсъждане на 
Правила за изпълнение на решения от Общото 
събрание на БАН, относно извършване на 
структурни промени в БАН и преустройство на 
нейни самостоятелни научни звена. 
Гласувани бяха следните предложения: 
1.Представителят от СНЗ в комисията за 
атестация да се предлага от самото звено. 
2.Правилата за атестация да се разгледат и 
гласуват от ОС на институтите. 
3.Да се подаде информация относно 
предвижданата реформа на ЦУ-БАН. 

 

На заседание на Общото събрание на 
учените в ИОНХ, проведено на 29.03.2010г. с 
дневен ред: Обсъждане на Проект на УС на 
БАН от 18.03.2010г., Методически указания и 

Атестационна карта за атестиране на учени в 
самостоятелните научни звена на БАН, бяха 
гласувани и приети следните предложения: 
1.Да отпаднат точките за административна 
дейност; 
2.Да остане съществуващата система за 
оценяване; 
3.Да не се делят точките за публикация на броя 
на авторите; 
4.Всяко звено да може да модифицира 
критериите както счита за добре според 
спецификата на дейността на съответния 
Институт; 
5.Правилата да важат от датата на приемането 
им; 
6.Да се отчита величината на импакт-фактора на 
списанията 

На заседание на Общото събрание на учените 
в ИОНХ, проведено на 12.05.2010г. с дневен 
ред: Обсъждане на финансовото състояние и 
приемане на решения за справяне с финансовата 
криза в Института, бе решено всеки служител 
да ползва необходимия брой дни неплатен 
отпуск за месец, който ще се определя 
допълнително. 

Решения на Общото събрание на учените в ИОНХ 

На основа на резултата от направеното допитване, Научният съвет по обща и неорганична химия 
единодушно одобрява подадената заявка за редовна докторантура от доц. д-р Велин Николов по 
научната специалност: 01.05.18 – химия на твърдото тяло. Тема на бъдещата докторантурата 
„Получаване и охарактеризиране на волфраматни лазерноактивни среди”. Ръководител на 
бъдещата докторантура доц. Велин Николов – ръководител на лаборатория „Неорганично 
материалознание и монокристали”. 
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� ас. Геновева Атанасова, гр.Тарагона 
Испания, от 20.05.2010г., провеждане 
на научни изследвания 

� гл.ас. д-р Никола Дренчев–15 дни в 
гр.Севиля, Испания, от 25.05.2010г., 
провеждане на научни изследвания 

� доц. д-р Михаил Михайлов-15дни в 
гр.Севиля, Испания, от 25.05.2010г., 
изпълнение на задачи по договор 

� гл.ас. д-р Кристина Чакърова–7дни в 
гр.Париж, Франция, от 03.06.2010г., 
изпълнение на задачи по проект 

� доц. д-р Красимир Костов–7дни в 
гр.Триест, Италия, от 01.06.2010г., 
извършване на научни експерименти и 
дискусии 

� доц. д-р Радостина Стоянова–3дни в 
гр.Дрезден, Германия, от 
15.06.2010г., участие в международна 
среща по високочестотна ЕПР 
спектроскопия,  

� проф. дхн Христо Баларев-5 дни в 
гр.Авейро, Португалия,от 07.02.2010г., 
участие в работна комисия 

� доц. д-р Димитър Радев-1 месец в 
гр.Абудже, Нигерия,от 01.04.2010г., 
провеждане на магистърски курс в 
Nelson Mandela Institute 

� доц. д-р Красимир Костов–1месец в 
гр.Хале, Германия, от 19.04.2010г., 
извършване на научни експерименти и 
дискусии 

� Мая Маркова-Величкова–3 дни в 
гр.Барселона, Испания, от 
21.04.2010г., участие в научна 
конференция 

� доц. д-р Велин Николов–5 дни в 
гр.Тарагона, Испания, от 26.05.2010г. 
зпълнение на задачи по проект 

� ас. Петър Цветков–7 дни в гр. 
Велинген, Швейцария, от 24.05.2010г., 
участие в лятна школа 

� гл.ас д-р Кристина Чакърова–5дни в 
гр.Милано, Италия, от 19.05.2010г., 
изпълнение на задачи по проект 

Главен редактор: доцент д-р Даниела Ковачева; 

Редактори:  ас. Геновева Атанасова и  
   доцент 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 01.01.2010 –15.06.2010 

ППОЗДРАВЛЕНИЯОЗДРАВЛЕНИЯ  
Поздравяваме нашата колежка Тина Дилова по случай раждането на дъщеря й 

Ивет.  

Поздравяваме нашият колега Тихомир Тодоров по случай раждането на сина му 
Никола. 

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


