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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, състояло се на 05.06.2014 г. 

 След проведена оживена дискусия по доклада на атестационната комисия 
членовете на НС приеха направените от комисията предложения: 

⇒ Праг – 30% от средната стойност на получените точки от всеки 
служител; 

⇒ Учените от групата на професорите, доцентите, главни асистенти, 
асистенти и доктори както и научно-техническия персонал да бъдат 

разделени на 4 подгрупи – група А с точки над 150% от средната 
стойност; група В с точки между 150% от средната стойност и 
средната стойност; група С с точки между средната стойност и 50% 
от средната стойност; група Д с точки под 50% от средната 
стойност; 

⇒ При възможност да се осигури допълнително финансово стимулиране 
на служителите пропорционално на точките от атестацията. 

☞ НС взе решение резултатите от атестацията да бъдат оповестени в 
бюлетина на ИОНХ. 

 Всички служители могат да обжалват резултатите от атестацията в 
седем дневен срок от публикуването пред Апелативна комисия 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. 

 Ас. Пламен Цоков и Петър Дойнов са получили точки под средната 
стойност за съответната група. НС възлага на ръководителите на 
лаборатории, в които тези служители членуват да предприемат мерки 
за подобряване на тяхната дейност. 



 членовете на научния съвет на ИОНХ одобриха направените предложения 
за изпитни комисии по обявени конкурси за задочни докторантури: 

Професионално направление - Неорганична химия, форма-задочна: 

Председател: проф. д-р Екатерина Жечева 

Членове:проф. д-р Радостина Стоянова и доц. д-р Митко Христов  

Професионално направление - Аналитична химия, форма-задочна: 

Председател: проф. д-р Екатерина Жечева 

Членове: проф. д-р Елисавета Иванова и доц. д-р Албена Дечева-
Чакърова. 

 НС гласува с «да» за присъединяване към Хартата на изследователите 
и Кодекса за поведение при наемане на работа на изследователи.  

 Одобрена беше молбата от доц. д-р Иван Хавезов да му бъде издадена 
карта за достъп до бл. 11 на БАН.  

 НС беше запознат с предложенията за сътрудничество от 
Министерството на науката и технологиите на Република Ирак. 

 

 Научният съвет реши: 

1. Зачислява Силва Станчовска за задочен докторант към ИОНХ, по 
специалността 01.05.02 «Неорганична химия» с тема на докторатурата 
«Синтез и охарактеризиране на перовсктоподобни оксиди с приложение 
като катализатори за обезвреждане на метан» с научни ръководители 
проф. д-р Е. Жечева и проф. д-р Р. Стоянова, и научен консултант 
проф. д-р Антон Найденов, считано от 01.10.2014 год. 

2. Зачислява Ася Тенева за задочен докторант към ИОНХ, по 
специалността 01.05.04 «Аналитична химия» с тема на докторантурата 
«Аналитично охарактеризиране на археологични стъкла» с научен 
ръководител доц. д-р Албена Дечева-Чакърова, считано от 01.08.2014 
год. 

3. Зачислява ас. Мария Шипочка в докторантура по пътя на 
самостоятелна подготвка към ИОНХ, по специалността 01.05.18 «Химия 
на твърдото тяло» с тема на докторантурата «Тънкослойни катализатори 
на основата на ZnO и TiO2» с научени ръководители доц. д-р Ирина 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, състояло се на 24.07.2014 г. 



Стамболова, доц. д-р Владимир Блъсков и научен консултант проф. д-р 
Пламен Стефанов считано от 01.07.2014 год . 

 членовете на НС бяха запознати с: 

1. Молбата на Цветан Михайлов да бъде освободен от заеманата 

длъжност гл.ас. в лаборатория «Теоретична и изчислителна химия» към 

ИОНХ-БАН, считано от 01.07.2014г.; 

2. Правилата за кандидатстване с проекти по двустранни споразумения 

на БАН (ЕБР); 

3. Провеждането на Изложба-семинар на 28 и 29 юли 2014 г., 
организирана от Руския културно-инфорационен център;  

 

 

 На основата на резултата от направеното допитване, Научният съвет 

на ИОНХ номинира проф. дн Никола Георгиев Малиновски за участие в 

конкурса за член-кореспонденти на БАН. 

 

 

 На основата на резултата от направеното допитване, Научният съвет 

на ИОНХ одобри отчет на договор за съвместни научни изследвания 

между ИОНХ, БАН и Университет Бар-Илан, Израелска Академия на 

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

 между 08.09-12.09.2014 год.  

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

 между 15.09-17.09.2014 год.  
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 След дискусия, членовете на НС гласуваха единодушно Божидар Кирилов 

Иванов да бъде отчислен от задочна докторантура, с право на защита, 

считано от 01.10.2014 година 

 членовете на Научния съвет единодушно подкрепиха молбата на Алек-

сандра Викторова Баева, задочен докторант към ИОНХ-БАН, да прекъсне 

процедурата по докторантурата поради предстоящо майчинство. 

 Членовете на НС гласуваха единодушно и приеха отчета за извършената 

научна дейност през първата и втората година от докторантурата на 

Радка Гегова, редовен докторант към ИОНХ-БАН.  

 членовете на НС на ИОНХ приеха Индивидуалните учебни планове на 

следните докторанти: 

⇒ Мария Шипочка, докторант на самостоятелна подготовка към ИОНХ-
БАН, 

⇒ Ася Тенева, задочен докторант към ИОНХ-БАН и 

⇒ Силвия Станчовска, задочен докторант към ИОНХ-БАН. 

 членовете на НС на ИОНХ одобриха следната комисия за провеждане на 

изпит по обявен конкурс за редовна докторантура по направление 4.2. 

Химически науки (Аналитична химия):  

Председател: проф.д-р Екатерина Жечева 

Членове:  1. проф.дхн Елисавета Иванова 

2. Доц. д-р Албена Дечева. 

 Членовете на НС гласуваха единодушно за обявяване на конкурс за 

главен асистент по Направление 4.2. „Химически науки“, специалност 

„Химична кинетика и катализ“ предложение направено от доц. д-р Ми-

хаил Михайлов  

 

 НС бе запознат със заявлението на проф. д-р Наташа Трендафилова за 

продължаване на трудовия й договор и възможността за научно-

изследователска работа в ИОНХ, с една година след навършване на 

възрастта за пенсиониране, съгласно Правилника на ИОНХ-БАН. 

НС реши: подкрепя молбата на проф. д-р Трендафилова за продължаване на 

трудовия и договор в ИОНХ с една година. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, състояло се на 26.11.2014 г. 
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 членовете на НС гласуваха одобрение на Бюджета на ИОНХ за 2014 

година. 

 

 

 Научният съвет на ИОНХ одобри отчет на договор за съвместни научни 

изследвания между ИОНХ, БАН и Институт по неорганична химия при 

Чешка академия на науките на тема: „Съединения на нисши 

аминокиселини с метални халогениди. Връзка въглеродна верига - 

състав - структура - протонна проводимост- магнитни отнасяния”. 

Ръководител на проекта от българска страна – доц. д-р Стефка 

Тепавичарова. 

 

 Науч-

ният съвет на ИОНХ одобри отчет на договор за съвместни научни 

изследвания между ИОНХ, БАН и Център по катализ и Инженерна химия 

към ИТМ-Белград на тема: «Разработване на интелигентни каталитични 

системи за химични и фотохимични процеси за неутрализиране на 

вредни компоненти в околната среда» 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 по кореспондентен път 

 между 10.12-12.12.2014 год.  

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

 между 15.12-16.12.2014 год.  

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/ 


