
Институт по обща и неорганична химия  
Българска академия на науките 

брой 73 

информационен бюлетин 
31 декември 2013 г. 

 НС на ИОНХ единодушно одобрява: 

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

между 14-16.05.2013 г. 

1. 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. 

2. 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 
р ъ к о в о д и т е л и  п р о ф .  д - р 
Радостина Стоянова и доц. д-р 
Д. Нихтянова. 

3. 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. 

4. 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. 

Честито Рождество Христово! 
 Мирна и щастлива Нова година!  
Нека новата година е красива,  

като пролетта, топла като лятото,  
благодатна, като есента и  

силна и непреклонна, като морето през зима 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено на 30.05.2013 г. 

☞ След проведеното явно гласуване членовете на НС единодушно приеха 
правилник за работата на локалната компютърна мрежа и „Интернет” комуникациите 
в ИОНХ-БАН  

☞ НС единодушно приеха осъвременени правила за участие на хабилитираните 
учени в научно-изследователската дейност на ИОНХ след навършване на възрастта 
за пенсиониране.: 

Tекстът по т.5 да бъде редактиран, както следва: „Удължаването на 
трудовия договор става съгласно Устава на БАН, според който решението по ал. 2 
се взема за всяка следваща година, като се спазва следната процедура:………” 

 По т. 5.1 беше взето решение текстът „…лицето подава молба…” да бъде 
заменен с текста „….лицето подава заявление…”. 

 В т. II да бъде добавен текста от устава на БАН отнасящ се до правата на 
пенсионираните академици и член кореспонденти. 

 В т. II. 1 да бъде уточнено, че пенсионираните хабилитирани учени не 
могат да бъдат самостоятелни ръководители на докторантури, те могат да 
осъществяват съ-ръководство на докторанти.  

 В т. II 1 да се конкретизира, че пенсионираните хабилитирани учени 
трябва писмено да заявят своето желание за продължаване на научно-
изследователската си дейност.  

В т. II 4 текстът “Предложенията относно участието на пенсионираните 
хабилитирани учени в научно-изследователската дейност…..се правят…” да бъде 
заменен с текста “Предложенията относно участието на пенсионираните 
хабилитирани учени в научно-изследователската дейност….... се одобряват …..” 

☞ членовете на НС взеха решение:  

1. доц. д-р С. Величков да подаде заявление до Директора на ИОНХ за 
продължаване на трудовия му договор след навършване на пенсионна възраст. 

2. сформираната за тази цел атестационна комисия да прегледа приложените от 
доц. д-р С. Величков документи и даде своето становище. 

 

Конкурси 
 

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

между 31.05-03.06. 2013 г 

НС 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 проведено на 04.07.2013 г. 

☞ НС единодушно одобрява молбата от Светлана  Иванова за разкриване на 
процедура за защита на дисертационен труд.  

☞ НС на ИОНХ прави предложение до Директора, проф. д-р Пл. Стефанов, да 
утвърди следния състав на Научно жури, което да проведе защита на 
дисертационния труд на Светлана Георгиева Иванова до 1 ноември 2013 г: 

 
проф. дхн Р.Райчев – ИЕЕС - БАН  

проф. дхн М.Божинов – ХТМУ,София 

доц. д-р Б. Рангелов – ИФХ - БАН  

доц. д-р Р. Йорданова – ИОНХ-БАН 

проф. д-р Е. Жечева – ИОНХ - БАН 

Резервни членове: 

проф. д-р А. Караманов, ИФХ - БАН   

доц. д-р М. Христов, ИОНХ - БАН 

НС единодушно избраха следните научни журита: 

☞ Състав на НЖ за провеждане на конкурс за академичната длъжност професор по 
професионално направление 4.2 Химически науки (теоретична химия) за 
нуждите на лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”. 

 
Вътрешни членове:                               Резервен член:  

проф. д-р Радостина Стоянова               доц. д-р Ели Узунова 

проф. дхн Елисавета Иванова 

Външни членове:                                 Резервен член:   

проф. д-р Аля Таджер – ХФ - СУ        доц. д-р Васил Делчев, ПУ 

проф. дхн Петко Иванов – ИОХ-ЦФ-БАН 

проф. дхн Георги Вайсилов – ХФ-СУ 

проф. дхн Мариана Митева - ХФ-СУ 

проф. дхн Соня Илиева – ХФ - СУ 
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☞ Състав на НЖ за провеждане на конкурс за академичната длъжност професор по 
професионално направление 4.2 Химически науки (Кинетика и катализ) за 
нуждите на лаборатория „Реактивност на твърди повърхности”. 

 
Вътрешни членове:                              Резервен член 

чл.-кор. Константин Хаджииванов           доц. д-р Михаил Михайлов 

доц. д-р Мариана Христова 

Външни членове:                                Резервен член  

проф. дхн Славчо Раковски – ИК– БАН     д-р Александър Елиас –ИК-БАН 

проф. дхн Таня Христова, ИОХ - ЦФ– БАН 

доц. д-р Юри Кълвачев  - ИМК - БАН 

проф. д-р Васко Идакиев – ИК - БАН 

проф. дтн Красимир Иванов, Аграрен университет, Пловдив 
 

☞ одобрено НЖ за провеждане на конкурс за академичната длъжност доцент по 
професионално направление 4.2 „Химически науки” (Химична кинетика и 
катализ) за нуждите на лаборатория „Повърхности на дисперсни материали”. 

 

Вътрешни членове:                              Резервен член 

доц. д-р Антон Найденов        доц. д-р Елена Иванова 

чл.-кор Константин Хаджииванов 

доц. д-р Михаил Михайлов 

Външни членове:                                Резервен член  

проф. дхн Таня Касабова – ИОХЦФ-БАН   проф. дхн Г. Вайсилов – ХФ-СУ 

проф. д-р Таня Табакова – ИК –БАН 

доц. д-р Георги Кадинов – ИК-БАН 

проф. д-р Николета Касабова – ХТМУ-София 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, по кореспондентен път 
 между 17.09-19.09.2013 год.  

☞ Членовете на съвета изразиха писмено становището си относно проект за 

двустранно сътрудничество между ИОНХ- БАН и Институт по неорганична химия на 

Чешката академия на науките. Тема на проекта „Съединения на нисши 

аминокиселини с метални халогениди. Връзка въглеродна верига - състав - 

структура - протонна проводимост - магнитни отнасяния”. Ръководител на проекта 

от българска страна e доц. д-р Ст. Тепавичарова.  
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☞ Членовете на съвета изразиха писмено становището си относно:  

⇒ отчет на проект за съвместни научни изследвания между между ИОНХ, БАН и 

Университет Бар-Илан, ИАН на тема: „Синтез, структура и електрохимични 

изследвания на наноразмерни материали и композити за катоди във 

високотехнологични литиево-йонни батерии”. Ръководител на проекта от 

българска страна – проф. д-р Даниела Ковачева;  

⇒ проект за двустранно сътрудничество между ИОНХ, БАН и Университет Бар-

Илан, ИАН на тема: „Синтез, структура и електрохимични изследвания на 

наноразмерни материали и композити за катоди във високотехнологични 

литиево-йонни батерии”. Ръководител на проекта от българска страна – проф. 

д-р Даниела Ковачева. Продължителността на проекта е 2 години. 

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

 между 09.10-11.10.2013 год.  

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

 между 14.10-16.10.2013 год. 

Членовете на съвета изразиха писмено становището си относно: 

1)Отчет на проект за съвместни научни изследвания между между ИОНХ - БАН и 

Институт по химична технология и металургия –център по катализ и инженерна 

химия, САНИ, на тема: "Наноструктурни термично стабилни и с ниско 

хидродинамично съпротивление катализаторни системи за обезвреждане на газови 

емисии". Ръководител на проекта от българска страна – гл. ас. д-р Даниела 

Стоянова. 

2)Проект за двустранно сътрудничество между ИОНХ-БАН и Институт по химична 

технология и металургия –център по катализ и инженерна химия, САНИ на тема: 

"Разработване на интелигентни каталитични системи за химични и фотохимични 

процеси за неутрализиране на вредни компоненти в околната среда"- 

ръководител от наша страна е гл. ас. д-р Даниела Стоянова, а от сръбска 

страна д-р Б. Гръбич. Новият договор е за 3 години. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено на 31.10.2013 г. 

☞ НС на ИОНХ избра д-р Димитър Панайотов за доцент по професионално 
направление 4.2 „Химически науки” и научна специалност „Химична кинетика и 
катализ” (01.05.16) към лаборатория «Химична кинетика и катализ» при ИОНХ-
БАН. 

☞ НС подкрепи направеното предложение да бъдат обявени два конкурса за 
главен асистент по професионално направление 4.2 „Химически нау-
ки” (неорганична химия), за нуждите на лаборатория „Интерметалиди и интер-
калационни материали” в ИОНХ. 

☞ Виделина Здравкова да бъде отчислена от редовна докторантура с право на 
защита, считано от 01.10.2013 год.  

☞ НС подкрепиха направеното предложение от доц. д-р Марияна Христова, срокът 
за подготовка на докторанта Божидар Иванов да бъде удължен еднократно с 
една година, с оглед на довършване на експериментите и оформяне на получе-
ните резултати.  

☞ НС прие бюджета на ИОНХ за 2013 г.  

☞ на НС изразиха своето съгласие докторантурата на Тина Дилова да бъде 
прекъсната, считано от 01.11.2013 год., поради излизане в отпуск по май-
чинство за срок от 2 години. 

☞ НС реши доц. д-р Стефка Тепавичарова да продължи да изпълнява дейността 
координатор на ЦТТ Transmission, а доц. д-р Велин Николов беше избран за 
мениджър на центъра. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено на 21.11.2013 г. 

  

НС на ИОНХ избра доц. д-р Н. Трендафилова за „професор” по професионално нап-
равление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Теоретична химия” към ла-
боратория „Теоретична и изчислителна химия” при ИОНХ-БАН. 

 

НС на ИОНХ избра доц. д-р Антон Найденов за „професор” по професионално напра-
вление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Химична кинетика и катализ” 
към лаборатория „Реактивност на твърди повърхности” при ИОНХ-БАН. 

 

Членовете на НС одобриха направеното предложение да бъде сформирана комисия, 
която да разработи атестационната карта и да проведе атестацията на служители-
те в ИОНХ. Избрана бе комисия в състав: проф. д-р Е. Жечева, доц. д-р С. Тепа-
вичарова, доц. д-р Ивелина Георгиева, доц. д-р Ивалина Аврамова и гл ас. д-р 
Ралица Велинова. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено на 19.12.2013 г. 

  НС на ИОНХ утвърди следния състав на Научно жури, което да проведе защита 
на дисертационния труд на Ангелина Михайлова до 01 май 2014 година:  

проф. дн Таня Христова (ИОХЦФ) доц. д-р Димитър Панайотов (ИОНХ) 

проф. д-р Таня Табакова (ИК)  доц. д-р Силвия Тодорова (ИК) 

проф. д-р Пламен Стефанов (ИОНХ) 

Резервни членове:  

   доц. д-р Мариана Христова (ИОНХ) 
   доц. д-р Александър Елиас (ИК) 

 

НС на ИОНХ утвърди следния състав на Научно жури, което да проведе защита на 
дисертационния труд на Геновева Атанасова до 01 май 2014 година:  

проф. д-р Пламен Стефанов (ИОНХ) проф. д-р Даниела Ковачева (ИОНХ) 

проф. дн Таня Цончева (ИОХЦФ)  доц. д-р Георги Тюлиев (ИК) 

доц. д-р Радостин Николов (ХТМУ) 

Резерви членове:  

    доц. д-р Красимир Костов (ИОНХ) и доц д-р Силвия Тодорова (ИК) 

След проведено явно гласуване НС реши: редовен докторант Анелия Станчева 
Йорданова да бъде отчислена от докторантура с право на защита, считано от 
01.01.2014 година. Защитата на дисертационния труд трябва да се проведе в рам-
ките на две години. 

Беше обсъден въпросът, относно конспектите за кандидат докторанти. Мнение-
то на всички членове на НС е, че конспектите трябва да се осъвременят, като 
особено подлежи на осъвременяване приложената към конспектите литература. Ре-
шено бе всички хабилитирани учени да обмислят и на следващ НС, дадат своето 
мнение за обновяване на въпросите залегнали в конспектите на кандидат докто-
ранти.  

Единодушно беше приет отчет на проект за съвместни научни изследвания меж-
ду ИОНХ и Tehnomeedikum, TUT, Tallinn, Estonia на тема „6,7 Li ЯМР спектроско-
пия със свръхбързи скорости на въртене: локална структура на Li в електродни 
материали за литиево-йонни батерии”.  

Членовете на НС единодушно подкрепиха молбата от гл.ас. д-р Цветан Михай-
лов за ползване на неплатен отпуск в продължение на шест месеца, считано от 
01.01.2014 год. поради удължаване на престоя му в KU Leuven, Белгия.  



Командировки в периода 20.06.2013 –30.12.2013 

✈ гл. ас. д-р Ралица Велинова – 5 дни в гр. Прага, Чехия, от 01.07.2013 г., за 

участие в 23th International Congress on Glass. 

✈ гл. ас. д-р Любомир Александров, – 5 дни в гр. Прага, Чехия, от 01.07.2013 г., 

за участие в 23th International Congress on Glass. 

✈ докторант Радка Делчева Гегова-Джуркова – 5 дни в гр. Прага, Чехия, от 

01.07.2013 г., за участие в 23th International Congress on Glass. 

✈ докторант Анелия Йорданова – 5 дни в гр. Прага, Чехия, от 01.07.2013 г., за 

участие в 23th International Congress on Glass.  

✈ доц. д-р Албена Дечева – 7 дни в гр. Брайтън, Великобритания, от 03.07.2013 г., 

участие в международна конференция. 

✈ доц. д-р Паунка Новачка – 7 дни в гр. Брайтън, Великобритания, от 03.07.2013 г., 

участие в международна конференция.  

✈ доц. д-р Красимир Костов – 7 дни в гр. Монпелие, Франция, от 03.07.2013 г., 

провеждане на съвместни научни експерименти и дискусии.  

✈ гл. ас. д-р Маргарита Михайлова – 6 дни в гр. Рива дел Гарда (Тренто), Италия, 

от 07.07.2013 г., за участие в международна конференция. 

✈ доц. д-р Стефка Тепавичарова – 6 дни в гр. Истанбул, Турция, от 09.08.2013 г., 

участие в международен конгрес. 

✈ доц. д-р Албена Дечева – 7 дни в гр. Варшава, Полша, от 24.08.2013 г., за 

участие в международна конференция. 

✈ гл. ас. д-р Ралица Велинова – 7 дни в гр. Варшава, Полша, от 24.08.2013 г., за 

участие в международна конференция. 

✈ доц. д-р Паунка Новачка – 7 дни в гр. Варшава, Полша, от 24.08.2013 г., за 

участие в международна конференция. 

✈ докторант Стоян  Камбуров – 5 дни в гр. Уоруик, Великобритания, от 25.08.2013 

г., участие в международен конгрес. 

✈ доц. д-р Марияна Христова - 6 дни гр. Лион, Франция, от 01.09.2013 г., за 

участие в международен конгрес XIth European Congress on Catalysis 

✈ доц. д-р Иванка Спасова - 6 дни гр. Лион, Франция, от 01.09.2013 г., за участие 

в международен конгрес XIth European Congress on Catalysis 

✈ ас. Геновева Атанасова- 6 дни гр. Лион, Франция, от 01.09.2013 г., за участие в 

международен конгрес XIth European Congress on Catalysis 

✈ ас. Геновева Атанасова- 6 дни гр. Лион, Франция, от 01.09.2013 г., за участие в 

международен конгрес XIth European Congress on Catalysis 
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✈ Радослав Кефиров - 5 дни гр. Лион, Франция, от 01.09.2013 г., за участие в 

международен конгрес XIth European Congress on Catalysis 

✈ докторант Виделина Здравкова - 5 дни гр. Лион, Франция, от 01.09.2013 г., за 

участие в международен конгрес XIth European Congress on Catalysis 

✈ ас. Мария Шипочка - 5 дни гр. Лион, Франция, от 01.09.2013 г., за участие в 

международен конгрес XIth European Congress on Catalysis 

✈ докторант Виделина Здравкова - 5 дни гр. Лион, Франция, от 01.09.2013 г., за 

участие в международен конгрес XIth European Congress on Catalysis 

✈ ас. д-р Светлана Иванова, – 5 дни в гр. Бърно, Чехия, от 01.09.2013 г., за 

участие в международна конференция. 

✈ докторант Мария Калъпсъзова, – 5 дни в гр. Бърно, Чехия, от 01.09.2013 г., за 

участие в международна конференция. 

✈ докторант Таня Бояджиева, – 5 дни в гр. Бърно, Чехия, от 01.09.2013 г., за 

участие в международна конференция. 

✈ доц. д-р Антон Найденов - 5 дни в гр. Копенхаген, Дания, от 02.09.2013 г., за 

участие в работна среща. 

✈ доц. д-р Красимир Костов - 7 дни в Сингапур, от 08.09.2013 г., за провеждане на 

курс на обучение. 

✈ доц. д-р Албена Дечева – 7 дни в гр. Трабзон, Турция, от 09.09.2013 г., участие 

в международна конференция. 

✈ доц. д-р Паунка Новачка – 7 дни в гр. Трабзон, Турция, от 09.09.2013 г., участие 

в международна конференция. 

✈ чл. кор проф. дхн Константин Хаджииванов – 4 дни в гр. Каен, Франция, от 

11.09.2013 г., изнасяне на лекция на SpectroCat-2013. 

✈ доц. д-р Ели Узунова – 4 дни в гр. Букурещ, Румъния, от 23.09.2013 г., участие в 

международна конференция. 

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/ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Поздравяваме нашата колежка Албена Бъчварова-Неделчева по случай 

раждането на дъщеря ѐ Димана.  

Поздравяваме нашата колежка Тина Дилова по случай раждането на 

дъщеря ѐ Никол. 
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