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В периода 17-19 май 2015 г. бяха проведени заключителната конференция на 
проекта и заключителната работна среща. Мероприятието бе съчетано с 
пресконференция. На конференцията участниците в целевата група представиха 
резюмета на получените резултати във вид, пригоден за широка аудитория. 
Участниците подготвиха и минипостери по темата, които бяха раздавани на 
заинтересовани журналисти. Проведена бе и заключителна среща, на която бяха 
анализирани резултатите от изпълнението на проекта. С цел устойчиво развитие на 
програмата бе решено сътрудничеството между трите институции да продължи, 
както и да продължи да функционира семинарът на участниците в целевата група. 
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Презентации на участниците от ИОНХ в 
заключителната конференция с масмедийна презентация 

по Проект BG051PO001-3.3.06-0050: “Създаване на висококвалифицирани специалисти по 
съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации ”, Европейски 

Социален Фонд 2007 – 2013, Република България, Министерство на образованието и науката, 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 

 

Петър Цветанов Цветков – „Синтез и изследване на оксиди с перовскитов тип структура и 
кристалографски равнини на срязване” 
Стоян Николаев Камбуров – Изследване на принудителната неравновесна кристализация при соли 
кристалохидрати" 
Виделина Радославова Здравкова – „Адсорбция на азот върху метал-обменени зеолити: ИЧ 
спектроскопско изследване” 
Наталия Петкова Стоева – „Мезопорести материали – получаване и приложение” 

Радка Делчева Гегова-Джуркова – „Зол-гел синтез на композитни прахове” 

Цветомила Иванова Лазарова – „Синтез на наноразмерни оксидни материали с потенциално 
приложение в електрониката и катализа” 

Геновева Борисова Атанасова – „Получаване и охарактеризиране на Ag и Au наночастици и 
наноструктури от ZnO, формирани чрез импулсно лазерно отлагане” 

Никола Людмилов Дренчев – „Адсорбция на H2 и D2 върхy ZSM-5 зеолит: ИЧ-спектроскопско 
изследване” 

Ралица Христова Велинова – „Моето кариерно развитие и ориентация в областта на 
неорганичното материалознание” 

Соня Ганчева Харизанова – „Термоелектрични оксидни материали” 

Ася Константинова Тенева – „Моето научно и кариерно развитие в рамките на проект 
BG051PO001-3.3.06-0050” 
Лидия Петкова Иванова – „Приносът на проекта за моето кариерно развитие” 
Мария Георгиева Шипочка – „Тънкослойни фотокатализатори на основата на ZnO за 
разграждане на текстилни багрила” 
Светлана Георгиева Иванова – „Евтини електродни материали за литиево-йонни батерии на 
основата на натриево- преходнометални оксиди” 

Анелия Станчева Йорданова – „Приноси на проекта за научното и кариерно развитие ” 

Божидар Кирилов Иванов – „Нанесени металоксидни катализатори, модифицирани с редкоземни 
елементи, за реакции с екологично значение„ 

Мария Лазарова Калъпсъзова – „Възможно ли е натриево-йонната батерия да замести литиево-
йонната?” 

Таня Йорданова Бояджиева – „Фосфо-оливини като електродни материали за алкални йонни 
батерии при електромобилите” 
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Христина Цветкова Цветкова-Василева – „Зелена технология за фитодобив на рений” 

Олег Вячеславович Лагунов – „Адсорбция на изотопни смеси на CO за изучаване на повърхности” 

Радослав Маринов Кефиров – „Хидроксилни групи в ВЕА зеолити: ИЧ спектроскопско изследване“ 

Деляна Маринова Манасиева  – „Сравнително изследване на енергетичната деформация на SO4
2- 

йони, матрично-изолирани в Тутонови съединения M'2M''(SeO4)2·6H2O (M' = K, NH4
+, Rb, Cs; M'' = 

Mg, Co, Ni, Zn)“ 
Силва Георгиева Станчовска – Заключителната презентация на Проект: “Създаване на 
висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от 
дизайн до иновации“  

 ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0050
„Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали

за опазване на околната среда: от дизайн до иновации”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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