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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, състояло се на 27.01.2014 г., проведено 

съвместно с Общото събрание на учените в ИОНХ 

Членовете на НС по обща и неорганична химия и членовете на Общото 

събрание на учените на ИОНХ приеха отчета за дейността на ИОНХ за 2013 

г. 

Въз основа на представения отчет беше обобщено, че за изминалата година 

в института е проведена голяма по обем изследователска дейност и ИОНХ има едно 

добро публикационно ниво. От публикуваните 100 научни труда 82 са включени в 

издания с импакт фактор (IF) или импакт ранг (SJR). 85 статии са включени в 

издания, които са реферирани и индексирани в световната система за рефериране, 

индексиране и оценяване. Запазва се тенденцията от миналата година за 

нарастване на броя на статиите публикувани в български списания. Независимите 

цитирания на трудовете на учените от ИОНХ са 2055. Отчетено беше, че и през 

2013 г. интересът към докторантурите е слаб - в ИОНХ са обучавани девет 

докторанти, един успешно защитил, като зачислените докторанти са само двама. 

Посочено беше, че намалява броят на проектите финансирани от НФНИ  

Членовете на НС обсъдиха и единодушно прие: 

 отчетите по научни проекти за 2013 г.  

 всички проекти за 2014 г. 

 научно изследователския план на ИОНХ за 2014 г., който се определя от 

текущите и новите проекти на колективите от ИОНХ.  

НС реши: 

  зачислява Наталия Стоева за редовен докторант към ИОНХ, по специалността 

01.05.16 – «Химична кинетика и катализ» с тема на докторатурата 

«Наноразмерни и наноструктурирани композитни материали като катализатори и 

адсорбенти с екологично предназначение» с научни ръководители доц. д-р 

Иванка Спасова и доц. д-р Марияна Христова. 

 



 зачислява Цветомила Лазарова за задочен докторант към ИОНХ, по 

специалността 01.05.18 – «Химия на твърдото тяло» с тема на докторатурата 

«Синтез и характеризиране на наноразмерни оксидни материали и композити с 

приложение в електрониката и катализа» с научен ръководител проф. д-р 

Даниела Ковачева. 

 да бъдат обявени шест заявки за редовни докторанти както следва:  

по научната специалност: 4.2 Химически науки, 

01.05.16 – „Химична кинетика и катализ”  - два броя. 

01.05.02 – „Неорганична химия” - два броя. 

01.05.04– „Аналитична химия” – един брой. 

 подкрепиха направеното предложение от доц. д-р Стефка Тепавичарова и проф 

дн Хр. Баларев, ръководители на докторант Стоян Камбуров темата на 

неговата дисертация «Кристализация във водни системи неорганична сол-

аминокиселина» да бъде заменена с «Изследване на принудителната 

неравновесна кристализация при соли кристалохидрати».  
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☞ членовете на НС приеха атестационната карта за извършване на периодичната 
атестация на учените и научно-технически персонал от ИОНХ-БАН за периода 
01.01.2010 год. до 31.12.2013 година 

☞ Приети бяха и следните корекции в атестационната карта: 

⇒ Да бъде добавен нов показател за оценка - 1.2.3. цитирания в чуждестранни 
дисертации -2/бр 

⇒  1.4.5 да се запише: Участие в подготовката на подаден, но нефинансиран 
научен проект възложен от ръководството на ИОНХ – до 20/бр  

⇒ Точките за продаден лиценз в България (2.2.5) да са променят на 100/бр 

⇒ В 2.6.1 да отпадне „регулярна” 

⇒ Точките за награди (4.7.1) да се променят  - до 50/бр 

⇒ В точка 5.3 и всички подточки да се добави „юридически лица”  

⇒ Да бъдат добавени следните пояснения: Навсякъде, където броят точки е записан като 
„до (брой точки)/.......”, решението се взема от Атестационната комисия. 
Точките по раздели 3, 4, 5 не могат да надвишават точките по раздели 1, 2. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, състояло се на 20.02.2014 г. 



☞ Членовете на НС одобриха предложението на атестационната комисия периодът 

на атестацията да бъде от 01.01.2010 год. до 31.12.2013 година.  

☞ Членовете на НС определиха апелативна комисия пред която учените от ИОНХ, 
могат да се обръщат в случай, че не са доволни от решенията на 
атестационната комисия. Апелативна комисия е в състав: 

• Проф. д-р Пламен Стефанов 
Проф. д-р Наташа Трендафилова 
Проф. д-р Даниела Ковачева 
Доц. д-р Иван Узунов 
Доц. д-р Елена Иванова 

 

 Научният съвет на ИОНХ реши:  

☞ Приема отчети на редовни докторанти: Таня Бояджиева, Мария Калъпсъзова и 
Стоян Камбуров. 

☞ Приема индивидуалните учебни планове на новозачислените докторанти: 
Цветомила Лазарова и Наталия Стоева. 

☞ подкрепя направеното в доклада предложение към Ръководството на БАН, проф. 
дн Христо Баларев да бъде номиниран за присъждане на орден „Св. Св. Кирил 
и Методий” по случай неговия 80 годишен юбилей и за приносите му за 
развитието на БАН.  

☞ даде съгласие да се организира честване на неговия юбилей в големия салон 
на БАН.  

 

 НС единодушно одобри: 

☞ във връзка с постъпилото писмо от ЦО на БАН за допълнителен прием за 
обучение докторанти от неусвоените бройки за учебната 2013/2014 година: 

1. Подадена заявка за задочна 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 Е. Жечева и проф. д-р Радостина 
Стоянова. 

2. Подадена заявка за задочна докторантура за учебната 2013/2014 година, по 
научната специалност: 4.2 Химически науки, 01.05.04 – „Аналитична химия” с 
евентуален научен ръководител доц. д-р Албена Дечева-Чакърова. 

☞ Членовете на НС подкрепиха доклада на доц. д-р Стефка Тепавичарова относно 
лиценз на марки и патент по Вътрешен договор на ИОНХ от 01.06.2001 год. 

Page 3 брой 76 



 Page 4 брой 76 

 членовете на НС одобриха научно-изследователския план на ИОНХ за периода 
2014-2016 година.  

Гост на заседанието беше доц. д-р Оля Стефанова, научен секретар на 
направление „Нанонауки, нови материали и технологии”.Доц. Стефанова одобри 

така разработения проект като предложи тема „Г” да се промени както следва: Г. 
„Зелени методи на анализ и технологии за фитоизвличане на метали”. 

 НС на ИОНХ реши да бъде присъдена академичната длъжност „главен асистент” 
по Неорганична химия – 01.05.02 на д-р Светлана Иванова. 

Становището на НЖ от проведения конкурс за главен асистент с единствен 
кандидат Светлана Иванова е: предлага на НС на ИОНХ да бъде присъдена 
академичната длъжност „главен асистент” на Светлана Иванова. 

 НС на ИОНХ реши да бъде присъдена академичната длъжност „главен 
асистент” по Неорганична химия – 01.05.02 на д-р Соня Харизанова. 

Становището на НЖ от проведения конкурс за главен асистент с единствен 

кандидат Соня Харизанова е: предлага на НС на ИОНХ да бъде присъдена 
академичната длъжност „главен асистент” на Соня Харизанова. 

 НС реши да бъде разкрита процедура по защита на дисертационнен труд 
на тема „Наноразмерни прахове и високоплътна керамика от твърди 
разтвори на волфрамати Al2-xMex(WO4)3 (Me=Sc или In)” за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор” по професионално 
направление 4.2. «Химически науки» (Химия на твърдото тяло).   

НС на ИОНХ прави предложение до Директора, проф. д-р Пламен Стефанов, 
да утвърди следния състав на Научно жури, което да проведе защита на 

дисертационния труд на Анелия Станчева до 31 юли 2014 година:  

проф. д-р Екатерина Жечева (ИОНХ)               Резервни членове: 

проф. д-р Огнян Петров (ИМК)           доц. д-р Цветанка Бабева (ИОМТ) 

проф. д-р Янко Димитриев (ХТМУ)        доц. д-р Владимир Блъсков (ИОНХ) 

доц. д-р Стоян Гуцов (ФХФ-СУ) 

проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ) 
 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, състояло се на 13.03.2014 г. 



 членовете на НС на ИОНХ одобриха следните научни теми, специалности и 
евентуални научни ръководители на докторантури: 

 
☞ По специалност 4.2. Химически науки (Аналитична химия) - 1 брой, Форма: 

редовна: Тема: „Аналитично охарактеризиране на природни материали и 
изследване на адсорбционните им свойства“, Евентуални научни ръководители: 
доц. д-р Албена Дечева-Чакърова и доц. д-р Паунка Новачка.  

 

☞ По специалност 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – 1 брой, Форма: 
редовна, Тема: „Сорбционни свойства на метал-органични структури – 
спектроскопски изследвания“, Евентуални научни ръководители: чл.кор. проф. 
дн Константин Хаджииванов и доц. д-р Михаил Михайлов. 

 

☞ По специалност 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – 1 брой, Форма: 
редовна, Тема: „Натриево-преходнометални оксиди като нов клас електродни 
материали за екологични йонни батерии“, Евентуални научни ръководители: 
проф. д-р Екатерина Жечева, проф. д-р Радостина Стоянова. 

 

 Научният съвет реши: 

☞ Одобрява постъпилите заявления на изброените по долу пенсионирани 
хабилитирани учени за участие в научно-изследователската дейност на ИОНХ 
като им се предоставя възможност за ползване на работните места в стая 228 
на бл. 11. 
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 НС одобри така предложените важни и значими постижения на Института,които 
да бъдат представени на Главния научен секретар на БАН, във връзка с 
честването на 145 години от създаването на БАН.  

 Във връзка с провежданата атестация допълнително бяха обсъдени някои 
въпроси и бяха взети следните решения:  

⇒ Координаторът на проектите “Union” и „Създаване на висококвалифицирани 
специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от 
дизайн до иновации”, да предостави на Атестационната комисия информация 
относно дяловото участие на всеки от участниците в двата проекта. 

⇒  Атестирането на учени, които в момента са в отпуск по майчинство да става 
по тяхно желание. 

⇒ Точките за участие в организирането на конференцията SizeMat, ще се 
определят от проф.  Р. Стоянова; 

⇒ Всеки, който към момента е на основен трудов договор подлежи на атестиране 
независимо от това дали ще се пенсионира през 2014 година; 

⇒ Всеки, който към момента е на основен трудов договор, но на 4 часов 
работен ден също подлежи на атестиране; 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, състояло се на 13.03.2014 г. 



• Проф. дхн Христо Баларев 

• Доц. д-р Николай Пиперов 

• Доц. д-р Юрий Харизанов 

• Проф. дхн Димитър Механджиев 

• Доц. д-р Владимир Блъсков. 
 
☞ Необходимите средства за тяхната научно-изследователска работа следва да 

се осигуряват от проектно финансиране. 

☞ Темите, по които ще работят пенсионираните хабилитирани учени следва да са 
част от научно-изследователския план на ИОНХ-БАН. 

☞ Разрешението за научно-изследователска работа в ИОНХ-БАН се дава за срок 
от една година, след изтичането на която пенсионираните хабилитирани учени 
следва да представят кратък отчет за извършените дейности и план за 
следващата година. 

 

 НС на ИОНХ обсъди и прие бюджетът на ИОНХ за 2014 год.  

 проф. д-р Н. Трендафилова запозна членовете на НС с писмо от Председателя 
на БАН, акад. Ст. Воденичаров, до Директора на ИОНХ-БАН, в което 
настоятелно се препоръчва на Института да покани за членове на Научния 
съвет индустриалци, чиято дейност е свързана с тематиката на научните 

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

 между 19.05-21.05.2014 год.  

 На основата на резултата от направеното допитване, Научният съвет по обща 
и неорганична химия единодушно одобри отчета на проект към МОН на тема 
„Приложение на рентгенофлуоресцентния анализ с пълно вътрешно отражение за 
развитие на екологичната аналитична химия в България”. Ръководител на 
проекта е доц. д-р Албена Дечева-Чакърова. 

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

 между 19.05-21.05.2014 год.  

 На основата на резултата от направеното допитване, Научният съвет по обща 
и неорганична химия единодушно одобри отчета на договор дтк 02/64 от 2009 
г. на тема: „интегриран подход за контрол на емисии от nox: разработване 
на нови ефективни катализатори” с ръководител доц. д-р Марияна Христова. 



Командировки  
в периода 01.01.2014 – 30.05.2014 

✈ чл. Кор. Проф. Дхн Константин Хаджииванов – 3 дни в гр.Делфт, Холандия, от 
02.02.2014г., участие в работна среща. 

✈ доц. д-р Михаил Михайлов – 3 дни в гр.Делфт, Холандия, от 02.02.2014г., участие в 
работна среща. 

✈ доц. д-р Ели Узунова – 10 дни в гр.Виена, Австрия, от 19.02.2014г., участие в 
работна среща. 

✈ доц. д-р Красимир Костов– 33 дни в гр.Монпелие, Франция, от 26.02.2014г.,  
извършване на научни експерименти и дискусии 

✈ доц. д-р Албена Дечева – 8 дни в гр.Прага, Чехия, 16.03.2014г., участие в 
международна конференция. 

✈ доц. д-р Стефка Тепавичарова – 8 дни в гр. Брюксел, Белгия, от 11.05.2014 г., 
оценител в конкурсна сесия на Европейската комисия. 

✈ доц. д-р Ели Узунова – 13 дни в гр.Триест, Италия, от 18.05.2014г., участие в 
работна среща. 

✈ гл. ас. д-р Светлана Иванова - 5 дни в гр.Санкт Петербург, Русия, 07.06.2014г., 
участие в международна конференция. 

✈ гл. ас. д-р Соня Харизанова - 5 дни в гр.Санкт Петербург, Русия, 07.06.2014г., 
участие в международна конференция. 

✈ Докторант Таня Бояджиева  - 5 дни в гр.Санкт Петербург, Русия, 07.06.2014г., 
участие в международна конференция. 

✈ проф. д-р Даниела Ковачева – 8 дни в гр.Тел Авив, Израел, 19.06.2014г., работа по 
съвместен проект.  
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