
Институт по обща и неорганична химия  
Българска академия на науките 

брой 70 

информационен бюлетин 
5 юни 2013 г. 

 НС на ИОНХ единодушно избра следните изпитни комисии по обявени конкурси за 

докторантури: 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено проведено по кореспондентен път 

между 7-9.11.2012 г. 

 НС на ИОНХ единодушно одобри отчет за съвместни научни изследвания между ИОНХ, 

БАН и Technomeedikum, TUT, Tallinn, Estonia.  

 Тема на проекта “6,7Li ЯМР спектроскопия със свръхбързи скорости на въртене: локална 

структура на Li в електродни материали за литиево-йонни батерии”. Ръководител на проекта от 

българска страна е проф. д-р Радостина Стоянова. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено проведено по кореспондентен път 

между 11-14.12.2012 г. 

1. професионално направление 

 (неорганична химия)  

Председател: проф. д-р Екатерина Жечева 

Членове:     проф. д-р Радостина Стоянова 

             доц. д-р Виолета Колева 

2. професионално направление 

 (химия на твърдото тяло) 

Председател:  проф. д-р Екатерина Жечева 

Членове:    проф. д-р Радостина Стоянова 

               доц. д-р Рени Йорданова 

 НС на ИОНХ единодушно одобри одобри отчет за съвместни научни изследвания между 

ИОНХ, БАН и Център по Катализ и Инженерна химия към ИТМ – Белград.  

Тема на проекта e “Наноструктурни термично стабилни и с ниско хидродинамично съпротивление 

катализаторни системи за обезвреждане на газови емисии”. Ръководител на проекта от българска 

страна е гл.ас. д-р Даниела Стоянова. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено проведено по кореспондентен път 

между 17-19.12.2012 г. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено проведено по кореспондентен път 

между 21-23.01.2013 г. 

 Научният съвет по обща и неорганична химия единодушно одобрява направеното 

предложение проф. д-р Пламен Стефанов да бъде награден с Почетен знак на ИОНХ І ст. по 

случай неговия 60-годишен юбилей и за приносите му в укрепване на авторитета на ИОНХ.  

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено на 24.01.2013 г. 

☞ Членове на НС единодушно одобриха 

изготвените доклади-самооценка във връзка с 

програмната акредитация на ИОНХ за обучение 

на докторанти по направление 4.2 химически 

науки и следните специалности: 01.05.02 

«Неорганична химия»; 01.05.04 «Аналитична 

химия»; 01.05.16 «Химична кинетика и 

катализ»; 01.05.18 «Химия на твърдото тяло»; 

01.05.01 «Теоретична химия»; 

 

Зачисляване на докторанти 

☞ НС на ИОНХ реши Мария Калъпсъзова 

да бъде зачислена за редовен докторант към 

ИОНХ, считано от 01.01.2013 год. по 

специалността 01.05.18 «Химия на твърдото 

тяло» с тема на докторатурата «Натриеви 

интеркалационни оксиди като катодни 

материали за екологични йонни батерии» с 

научни ръководители проф. д-р Е. Жечева и 

проф. д-р Р. Стоянова, 

☞ НС на ИОНХ реши Таня Бояджиева да 

бъде зачислена за редовен докторант към 

ИОНХ, считано от 01.01.2013 год. по 

специалността 01.05.02 «Неорганична химия» с 

тема на докторантурата «Метални орто-

фосфати за електродни материали в алкални 

йонни батерии» с научни ръководители доц. д-

р В. Колева и проф. доц. Р. Стоянова. 

 

Отчисляване на докторанти 

☞  НС на ИОНХ реши  да бъде отчислен 

Петър Цветков от задочна докторантура с 

право на защита, считано от 01.01.2013 год. 

☞ НС на ИОНХ реши  да бъде отчислена 

Светлана Иванова от задочна докторантура с 

право на защита, считано от 01.01.2013 год.  

 
Удължаване на редовна докторантура 

☞ НС подкрепи молбата на чл.-кор. К. 

Хаджииванов и доц. д-р М. Михайлов, научни 

ръководители на докторант В. Здравкова и 

единодушно реши: срокът за подготовка на 

докторант Виделина Здравкова да бъде 

удължен с една година без право на 

стипендия, считано от 1.10.2012. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено на 28.01.2013 г.  

проведено 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 2012 г.  

☞ Членовете на Научния съвет по обща и неорганична химия обсъдиха и с единодушно 

гласуване приеха отчети по проекти и приемане за нови проекти за 2013г.  

☞ Членовете на Научния съвет гласуваха единодушно в подкрепа на направеното предложение 

срокът на новопостъпващите проекти по бюджетна субсидия да бъде до три години по преценка на 

ръководителя на проекта.  

☞  Членовете на Научния съвет по обща и неорганична химия единодушно приеха научно-

изследователския план на ИОНХ за 2013 г., който се формира от текущите и новоприетите от НС 

проекти на колективи от ИОНХ.  

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено проведено по кореспондентен път 

между 11-13.02.2013 г. 

Научният съвет по обща и неорганична химия единодушно одобрява: 

1. Подадени заявки за редовна докторантура за учебната 2013/2014 година, по научната 

специалност: 4.2 Химически науки, 01.05.16 – „Химична кинетика и катализ”  - два броя. 

2. Подадена заявка за редовна докторантура за учебната 2013/2014 година, по научната 

специалност: 4.2 Химически науки, 01.05.02 – „Неорганична химия”. 

3. Подадена заявка за редовна докторантура във връзка с неусвоените места за докторанти за 

учебната 2012/2013 година, по научната специалност: 4.2 Химически науки, 01.05.04– „Аналитична 

химия”. Тема на бъдещата докторантурата „Анализ на археологични стъкла с методите на атомната 

спектрометрия”. Евентуален научен ръководител: доц. д-р Албена Дечева-Чакърова 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено по кореспондентен път между 13-

15.03.2013 г. 

Научният съвет по обща и неорганична химия единодушно одобрява: 

Заглавието на докторантурата на Светлана Иванова „Наноструктурирани оксиди като материали за 

електроди от интеркалационен тип” да бъде заменено с по-точно формулираното „Наноразмерни 

литиево-манганови шпинелни оксиди като катодни материали за литиево-йонни батерии”. Мотиви-

те на научните ръководители проф. д-р Е. Жечева и проф. д-р Р. Стоянова, са че новата 

формулировка по-точно отразява извършената работа по дисертацията. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено на 04.04.2013 г. 

НС на ИОНХ реши: подкрепя молбата на 

доц. д-р Владимир Блъсков, придобил право 

на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за 

продължаване на трудовия му договор с още 

една година. 

НС на ИОНХ реши: подкрепя молбата на 

проф. дн Елисавета Иванова, придобила 

право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 

за продължаване на трудовия и договор с 

една година.  

НС беше запознат с решението на 

комисия в състав: проф. д-р Р. Стоянова, доц. д-

р М. Михайлов, доц. д-р Е. Иванова, доц. д-р И. 

Аврамова, в ИОНХ да има две позиции за 

системен администратор: системен 

администратор Радослав Кефиров и 

заместник системен администратор Олег 

Лагунов. 

Членовете на НС решиха да бъде 
сформирана комисия, която да подготви 
проектоправилник изясняващ статута на 

хабилитирани учени в ИОНХ след тяхното 
пенсиониране. За членове на комисията бяха 
избрани доц. д-р Антон Найденов, проф. д-р 
Даниела Ковачева, доц. д-р Митко Христов, доц 
д-р Марияна Христова и доц. д-р Красимир 
Костов.  

Отчети на редовни докторанти  

☞ НС на ИОНХ прие отчета на докторант 

Анелия Йорданова за първите две години от 

докторантурата и. 

☞ НС на ИОНХ прие отчета на докторант 

Стоян Камбуров за първата година от 

докторантурата.  

Приемане на индивидуални учебни 
планове на редовни докторанти. 

☞ НС на ИОНХ одобри индивидуалните 

учебни планове на редовен докторант Мария 

Калапсъзова и редовен докторант Таня 

Йорданова- Бояджиева.  



Конкурси 

☞ НС подкрепи направеното предложение да бъде обявен конкурс за доцент по професионално 

направление 4.2 „Химически науки” (Химична кинетика и катализ) със срок за подаване на 

документите от два месеца, за нуждите на лаборатория „Повърхности на дисперсни материали”.  
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Научният съвет по обща и неорганична химия единодушно одобрява: 

☞ Подадена заявка за задочна докторантура за учебната 2013/2014 година, по научната 

специалност: 4.2 Химически науки, 01.05.18 – „Химия на твърдото тяло” с евентуален научен 

ръководител проф. д-р Даниела Ковачева. 

☞ Подадена заявка за редовна докторантура за учебната 2013/2014 година, по научната 

специалност: 4.2 Химически науки, 01.05.02 – „Неорганична химия” с евентуални научни 

ръководители проф. д-р Радостина Стоянова и доц. д-р Д. Нихтянова. 

☞ Подадена заявка за редовна докторантура за учебната 2013/2014 година, по научната 

специалност: 4.2 Химически науки, 01.05.16 – „Химична кинетика и катализ” с евентуален научен 

ръководител доц. д-р Иванка Спасова. 

☞ Подадена заявка за редовна докторантура за учебната 2013/2014 година, по научната 

специалност: 4.2 Химически науки, 01.05.16 – „Химична кинетика и катализ” с евентуален научен 

ръководител чл.-кор. проф. К. Хаджииванов. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено по кореспондентен път между 14-

16.05.2013 г. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено на 30.05.2013 г. 

 НС единодушно приеха правилник за работата на локалната компютърна мрежа и 

„Интернет” комуникациите в ИОНХ-БАН. Правилника да бъде оповестен на сайта на Института 

и да се публикуван в отделен брой на бюлетина. 

 НС единодушно прие осъвременени правила за участие на хабилитираните учени в 

научно-изследователската дейност на ИОНХ след навършване на възрастта за пенсиониране. 

Правилника да бъде оповестен на сайта на Института и да се публикуван в отделен брой на 

бюлетина. 



Конкурси 

НС на ИОНХ единодушно подкрепи направеното предложение да бъде обявен конкурс за 

професор по професионално направление 4.2. „Химически науки” (теоретична химия), със срок 

за подаване на документите от 2 месеца, за нуждите на лаборатория „Теоретична и изчислителна 

химия”.  

НС подкрепи направеното предложение да бъде обявен конкурс за професор по 

професионално направление 4.2. „Химически науки” (химична кинетика и катализ), със срок за 

подаване на документите от 2 месеца, за нуждите на лаборатория „Реактивност на твърди 

повърхности”.  

НС на ИОНХ обсъди и прие бюджета на ИОНХ 2013 година.  
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Научният съвет по обща и неорганична химия единодушно одобрява: 

Предложението за присъждане на Почетния знак на ИОНХ на ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И 

МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ за неговия принос към развитието на висшето 

образование, химическата наука и индустрия и по случай 60 годишнината от основаването му. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено по кореспондентен път между 31.05-

03.06.2013 г. 

Командировки в периода 01.01.2013 –05.06.2013 

✈ гл. ас. д-р Любомир Александров – 1 месец в гр. Йена, Германия, от 21.01.2013 г., 

извършване на експерименти и анализи по проект.  

✈ доц. д-р Красимир Костов – 2 месеца в гр. Хале, Германия, от 04.02.2013 г., провеждане на 

съвместни научни експерименти и дискусии.  

✈ доц. д-р Албена Дечева – 5 дни в гр. Фрайберг, Германия, от 16.03.2013 г., участие в 

международна конференция.  

✈ гл. ас. д-р Ралица Велинова – 5 дни в гр. Фрайберг, Германия, от 16.03.2013 г., участие в 

международна конференция. 

✈ д-р Павел Марков – 5 дни в гр. Фрайберг, Германия, от 16.03.2013 г., участие в 

международна конференция. 



✈ докторант Анелия Йорданова – 5 дни в гр. Анталия, Турция, от 24.04.2013 г., участие в 

международен конгрес. 

✈ доц. д-р Стефка Тепавичарова – 5 дни в гр. Анталия, Турция, от 24.04.2013 г., участие в 

международен конгрес. 

✈ химик Румяна Гергулова – 5 дни в гр. Анталия, Турция, от 24.04.2013 г., участие в 

международен конгрес. 

✈ химик Костадинка Сезанова – 5 дни в гр. Анталия, Турция, от 24.04.2013 г., участие в 

международен конгрес. 

✈ чл. кор проф. дхн Константин Хаджииванов – 28 дни в гр. Каен, Франция, от 02.06.2013 г., 

гост професор в Университета в Каен, Франция. 

✈ доц. д-р Стефка Тепавичарова – 8 дни в гр. Смоление, Словакия, от 01.06.2013 г., участие в 

международна конференция. 

✈ химик Радост Илиева – 8 дни в гр. Смоление, Словакия, от 01.06.2013 г., участие в 

международна конференция. 

✈ доц. д-р Ели Узунова – 1 месец в гр. Триест, Италия, от 04.06.2013 г., провеждане на 

съвместна научна работа. 

✈ проф. д-р Даниела Ковачева – 8 дни в гр. Тел Авив, Израел, от 20.06.2013 г., работа по 

съвместен проект.  
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Главен редактор: доц. д-р Елена Иванова 

Редактор: ас. Геновева Атанасова. 

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/ 


