
Институт по обща и неорганична химия  
Българска академия на науките 

брой 83 

информационен бюлетин 
17 декември 2015 г. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, състояло се на 26.03.2015 год.  

 Научният съвет на ИОНХ реши да бъде присъдена академичната длъжност 
„главен асистент” по Химична кинетика и катализ – 01.05.16 на д-р 
Станислава Андонова.след проведено тайно гласуване: от присъстващите 
13 членове, 13 гласуваха с «да».  

Проф. д-р Р. Стоянова направи предложение освен изпит по 
специалността кандидатът да за гл. асистент да представя и презентация 
пред колоквиума на ИОНХ като по този начин запознае членовете на 
института със своята научно изследователска дейност. Предложението беше 
съпроводено с оживена дискусия и беше решено да бъде обмислено и взето 
решение на някои от следващите научни съвети.  

 НС подкрепи направеното предложение от проф. д-р Пламен Стефанов, 
директор на ИОНХ, Христина Цветкова-Василева да бъде отчислена от 
самостоятелна докторантура с право на защита, считано от 01.03.2015 
год. 

 НС гласуваха единодушно и приеха отчетите за извършената научна 
дейност през първата и втора година от докторантурата на Мария 
Калапсъзова и Таня Бояджиева, редовни докторанти към ИОНХ-БАН.  

 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 ас. Петър Цветков до 30 септември 2015 година:  

1. проф. д-р Даниела Ковачева (ИОНХ),  

2. доц. д-р Велин Николов (ИОНХ),  

3. проф. д-р Огнян Петров (ИМК-БАН),  

4. проф. д-р Томас Керестеджиян (ГИ-БАН),  

5. доц. д-р Борис Шивачев (ИМК-БАН) 
  

Резервни членове: 

1. проф. дн Донка Стоилова (ИОНХ), 

2. доц. д-р Росица Николова (ИМК-БАН) 



 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 Божидар Иванов до 30 септември 2015 година:  

1. доц. д-р Марияна Христова (ИОНХ-БАН)  

2. доц. д-р Митко Панайотов (ИОНХ-БАН)  

3. проф. д-р Таня Цончева (ИОХЦФ – БАН)  

4. проф. дн Славчо Раковски (ИК-БАН) 

5. доц. д-р Радостин Николов (ХТМУ-София)  

Резервни членове: 

1. проф. д-р Антон Найденов((ИОНХ-БАН)  

2. доц. д-р Александър Елияс(ИК-БАН) 

 

 проф. д-р Н. Трендафилова, запозна членовете на НС с определените 
средства, които ще се предоставят от бюджетната субсидия в бюджетите на 
звената за провеждането на процедури за придобиване на научни степени и 
заемане на академични длъжности, във връзка с повишаване на минималната 
работна заплата в страната.   

 НС на ИОНХ единодушно подкрепи предложените план-сметки за средствата, 
които ще се предоставят от ИОНХ за провеждането на процедури за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. 

 НС се запозна и прие бюджета на ИОНХ за 2014 година. 

 

 

 Научният съвет на ИОНХ одобри следните предложение за докторантури за 
учебната 2015/2016 год.: 

⇒ 4.2 Химически науки, 01.05.04 – „Аналитична химия”. Тема на 
докторантурата «Аналитично охарктеризиране на мезопорести 
материали и изследването им като адсирбенти за пречистване на 

води». Научни ръководители: доц. д-р Албена Дечева-Чакърова и 
доц. д-р Паунка Новачка, научен консултант – проф. дхн Елисавета 
Иванова;  
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, проведено по кореспондентен път между  

12.05-14.05 2015 год. 



⇒ „Теоретична химия” Тема: „Теоретично моделиране на структурата и 
свойствата на нови преходно метални системи”. Научни ръководители 

доц.д-р И. Георгиева и проф. д-р Н. Трендафилова; 

⇒ „Неорганична химия”. Тема „Термоелектрични оксиди като нов клас 
материали за преобразуване на енергия”. Научни ръководители: проф. д-р 
Р. Стоянова и проф. д-р Е. Жечева; 

 

 Научният съвет на ИОНХ одобри направеното предложение за изпитна 
комисия по обявен конкурс за задочна докторантура по научната 

специалност: 4.2 Химически науки, 01.05.04 – „Аналитична химия”: 

Председател: проф. д-р Е. Жечева,  

Членове: проф. дн Е. Иванова и доц. д-р А. Дечева 

 

 

 Научният съвет на ИОНХ одобри направеното предложение за проект за 
съвместни научни изследвания между ИОНХ-БАН и Университета Билкент, 
Анкара, Турция в рамките на Спогодба за научно сътрудничество между БАН 
и Университета Билкент, Турция на тема: «Церий-съдържащи акумулиращо-
редукционни катализатори за контрол на емисии от NOx: Влияние на СеО2 
върху каталитичните свойства и природата на адсорбираните съединения» 
за периода юни 2016 - юни 2018 година. Ръководител на проекта от 

българска страна е чл.-кор. проф. дн Константин Хаджииванов. 

 Предложения по проекта на Правилника за наблюдение и оценка на 
научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и 
научните организации, както и на дейността на фонд „Научни изследвания”  

⇒ членовете на НС изразиха мнение, че като цяло, Правилникът е съобразен 
с добрите практики за оценка на научно-изследователската дейност на 
научните институции, но поради неясно дефиниране на някои от основните 
понятия могат да възникнат трудности при неговото прилагане. В тази 
връзка, предложенията на НС от ИОНХ-БАН са както следва:  
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  
от заседание, проведено по кореспондентен път между  

02.06-04.06 2015 год. 

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

15.06-17.06.2015 год. 



I. Общи положения 

Чл. 8:  

да се промени  

   „.... да бъдат хабилитирани учени с Индекс на Хирш (h) различен от нула;” 

да стане: 

   „...... да бъдат професори с Индекс на Хирш (h) по-висок от 15 (за представител 
хуманитарните науки се допуска и по-нисък Индекс на Хирш); ....”  

Чл. 13. 

Да отпадне изискването за хартиен носител.  

II. Оценка на организациите (Приложение 2) 

1. Да се дефинира ясно за какъв период се отчитат резултатите по т. 1 (както 
това е посочено в т. 2.2.).  

2. По предложената методика има съществено дублиране по 1.1.(а) и 1.1.1.(б). 
Затова предлагаме следното разделяне на научните публикации: 

  - в статии с импакт фактор 

а =  10S/N, където S е сумата на импакт факторите 

   - в други реферирани списания 

b = B/N  

 - в нерефирани списания – остава старото 

3. Предлагаме монографиите да се разделят на видове и за монографии, 
издадени от реномирани издателства да се присъждат повишен брой точки.  

4. Необходимо е ясно да се дефинира какво е цитат (включват ли се 
автоцитатите или не, да се обясни, че дори да има няколко позовавания в 
текста, това е един цитат и т.н.). Добре би било и цитатите да се разделят 

на такива от ISI/SCOPUS и други.   

5. По т. 3.2. да се дефинира ясно какво представляват международни научни мрежи 
и/или дружества.  

II. Оценка на фонда (Приложение 3) 

Считаме, че основен критерий за дейността на фонда трябва да бъдат научните 
продукти (научни статии, патенти …) за единица финансиране. 

Резултатът от направеното допитване е: 14 от членовете участвалите в 
допитването подкрепиха направените предложения за оценка на научно-

изследователската дейност на научните институции; 1 не одобрява направените 
предложения. 
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 На основата на резултата от направеното допитване, Научният съвет по 

обща и неорганична химия единодушно одобрява: 

 Предложението за присъждане на Почетния знак на ИОНХ на катедра „Обща 

и неорганична химия” при ХТМУ по случай 70 годишнината от основаването и. 

 

 

 НС реши: подкрепя молбата на химик Костадинка Сезанова, да бъде зачис-

лена в докторантура на самостоятелна подготовка по професионално напра-

вление 4.2. „Химически науки” (неорганична химия). Тема на докторанту-

рата „Получаване и фазови трансформации на йонномодифицирани калциеви 

ортофосфати приложими като костни заместители” с научен ръководител 

доц. д-р Диана Рабаджиева. 

проф. д-р Наташа Трендафилова, запозна членовете на НС и с доклада на 
проф. д-р Пламен Стефанов, Директор на ИОНХ, във връзка с отчисляване на 
Радка Гегова-Джуркова от редовна докторантура с право на защита, считано от 
01.07.2015 год. Докторантката е положила успешно изпитите от 
образователната програма, съавтор е на две публикации в международни 
списания с импакт фактор, на пет публикации в български научни списания и 
на една работа в материали от българско научно мероприятие. Участвала е с 
доклади на седем международни научни форума в страната и в чужбина. Общият 
брой събрани кредити е 714 при изискуем минимум 250. Предложението за 
отчисляване е подкрепено от научния ръководител на докторантката, доц. д-р 
Рени Йорданова и от становището на Колоквиума по обща и неорганична химия. 
Доц. д-р Р. Йорданова посочи, че планираните експерименти по дисертацията 
са завършени, събран е достатъчно материал, който трябва да се обобщи и 
представи в дисертационния труд. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  
от заседание, проведено по кореспондентен път между  

22.06-24.06.2015 год. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, състояло се на 02.07.2015 год.  
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 членовете на НС гласуваха единодушно Радка Гегова-Джуркова да бъде 
отчислена от редовна докторантура, с право на защита, считано от 
01.07.2015 година. 

 проф. д-р Наташа Трендафилова запозна членовете на НС с молбата от 
доц. д-р Димитър Панайотов да продължи участието си в научно-
изследователската дейност на ИОНХ след навършване на 65 години, съ-
гласно Правилника на ИОНХ-БАН. Атестационната комисия на ИОНХ, под-
крепя молбата на доц. д-р Димитър Панайотов за продължаване на тру-
довия му договор с една година. Чл. кор. проф. дн К. Хаджииванов, в 
своя доклад посочва, че доц. Панайотов има значителна научна проду-
кция през последните три години, активен участник е в три договора 
и продължаването на неговия трудов договор ще бъде от полза за Инс-
титута. След кратка дискусия бе проведено тайно гласуване, резулта-
тът от което е: от 14 гласували, 14 членове гласуваха с „да“.  

 

 НС подкрепи направеното предложение да бъде обявен конкурс за гл. 
асистент по професионално направление 4.2. „Химически науки” (химия на 
твърдото тяло) за нуждите на лаб.„Високотемпературни оксидни материа-
ли”, със срок за подаване на документите от два месеца. 

 

 НС подкрепи направеното предложение да бъде обявен конкурс за главен 
асистент по професионално направление 4.2. „Химически науки” (химия на 
твърдото тяло), със срок за подаване на документите от 2 месеца, за 

нуждите на лаб. „Интерметалиди и интеркалационни материали”. 
 

 НС подкрепи направеното предложение да бъде обявен конкурс за гл. асис-
тент по професионално направление 4.2. „Химически науки” (химична кине-
тика и катализ), със срок за подаване на документите от 2 месеца, за 

нуждите на лаб. „Реактивност на твърди повърхности”. 
 

 НС продължи с обсъждане на предложение за допълнение в научния план на 
ИОНХ с цел участие на Института в общоакадемичен проект „ Траките – ге-
незис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаи-
модействия и наследство от древността”. След проведена дискусия, члено-
вете на НС подкрепиха предложението: тема „Г” от научно-изследователския 
план на ИОНХ за периода 2014-2016 год. да бъде модифицирана от „Зелени” 

методи на анализ и технологии за фитоизвличане на метали“ в „Химични и 
физикохимични методи за анализ“, с ръководител проф. д-р Пламен Стефа-
нов. Към тази тема се добавя трета задача: Инструментални изследвания на 
неорганични и органични археологически материали с оглед проучване на 
технологичното развитие в дн. Български земи от неолита до Късното сред-
новековие: търсене на континюитет.  



 Научният съвет на ИОНХ подкрепи направеното предложение от проф. д-р 
Пламен Стефанов и проф. дн Димитър Стойчев, научни ръководители на Алек-
сандър Цанев, работното заглавие на дисертацията „Получаване и характе-
ризиране на тънки оксидни филми от смесени оксиди на циркониев оксид с 

оксиди на лантанидите“ да бъде заменено с ново заглавие: „Получаване и 
характеризиране на смесени оксидни филми на Zr с редкоземни елементи Ce 
и Y за каталитично приложение”, което заглавие е в по-добро съответствие 
със съдържанието на дисертационния труд.  

 

 Научният съвет на ИОНХ прие бюджета на ИОНХ за 2015 година.  
 

 Директорът на ИОНХ съобщи на членовете на НС, че страната ни е посетена 
от експерти на ЕС, които се запознават с развитието на науката в Бълга-
рия и са направили предложение до ЕС, за по-добро финансово възнагражде-
ние на учените в България. 

 

 Научният съвет на ИОНХ гласува с „да” за запазване на досегашните месеч-
ни възнаграждения за образователната и научна степен „Доктор” (120 лв.) 
и за научната степен „Доктор на науките” (200 лв.).  

 

 НС реши: зачислява Лидия Петкова Иванова за задочен докторант към 
ИОНХ-БАН, по специалността 01.05.04 – Аналитична химия, с тема на 
докторантурата „Аналитично охарактеризиране на природни материали и 
изследването им като биосорбенти за пречистване на води”, считано 

от 01.08.2015 г. Научни ръководители: доц. д-р Албена Дечева-
Чакърова и доц. д-р Паунка Новачка. Научен консултант проф. дн Ели-
савета Иванова. 

 

 изпитна комисия по обявен конкурс за главен асистент по професио-
нално направление 4.2. „Химически науки” (химия на твърдото тяло) 
за нуждите на лаборатория „Високотемпературни оксидни материали”: 
1. проф. д-р Екатерина Жечева – ИОНХ-БАН 
2. проф. д-р Радостина Стоянова – ИОНХ-БАН 
3. доц. д-р Велин Николов – ИОНХ - БАН 
4. проф. д-р Янко Димитриев – ХТМУ 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  
от заседание, проведено по кореспондентен път между  

28.07-29.07.2015 год. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 
заседание, състояло се на 01.10.2015 год. 
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5. проф. д-р Веско Димитров – ХТМУ 
Резервни членове: 
1. проф. д-р Даниела Ковачева – ИОНХ-БАН 
2. доц. д-р Анна Станева - ХТМУ 
 

 изпитна комисия по обявен конкурс за главен асистент по професионално 
направление 4.2. „Химически науки” (химия на твърдото тяло) за нуждите на 
лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”: 
1. проф. д-р Екатерина Жечева – ИОНХ-БАН 
2. проф. д-р Радостина Стоянова – ИОНХ-БАН 
3. доц. д-р Диана Нихтянова – ИОНХ–БАН и ИМК-БАН 
4. доц. д-р Даниела Карашанова – ИОМТ-БАН 
5. доц. д-р Георги Чернев – ХТМУ 
 
Резервни членове: 
1. доц. д-р Виолета Колева – ИОНХ-БАН 
2. доц. д-р Николай Велинов – ИК-БАН 
 

 изпитна комисия по обявен конкурс за главен асистент по професионално 
направление 4.2. „Химически науки” (химична кинетика и катализ), за нуждите 
на лаборатория „Реактивност на твърди повърхности” 

1. чл. кор. проф. дн Константин Хаджииванов - ИОНХ-БАН 
2. проф. д-р Антон Найденов - ИОНХ-БАН 
3. доц. д-р Иванка Спасова - ИОНХ-БАН 
4. проф. дн Таня Цончева – ИОХЦФ-БАН 
5. проф. д-р Васко Идакиев – ИК – БАН 
 

Резервни членове 
1. доц. д-р Михаил Михайлов - ИОНХ-БАН 

2. доц. д-р Александър Елиас – ИК - БАН 
 

 НС одобри отчет на проект за съвместни научни изследвания между ИОНХ-
БАН и Университета Бар-Илан, Израелска Академия на науките на тема „Синтез, 
структура и електрохимични изследвания на наноразмерни материали и компози-
ти за катоди във високотехнологични литиево-йонни батерии” с научен ръково-

дител от българска страна проф. д-р Даниела Ковачева.  
 

 НС  одобри проект за съвместни научни изследвания между ИОНХ-БАН и 
Университета Бар-Илан, Израелска Академия на науките, на тема „Синтез, 
структура и електрохимични изследвания на наноразмерни материали и ком-
позити за катоди в ново поколение литиево-йонни батерии” – продължение, 

с научен ръководител от българска страна проф. д-р Даниела Ковачева.  
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 НС на ИОНХ реши да бъде присъдена академичната длъжност „главен асис-
тент” по професионално направление 4.2. „Химически науки” (химия на 
твърдото тяло) на д-р Анелия Станчева Йорданова. 

 НС на ИОНХ реши да бъде присъдена академичната длъжност „главен асис-
тент” по професионално направление 4.2. „Химически науки” (химична ки-
нетика и катализ) на д-р Петя Миткова Конова. 

 НС на ИОНХ реши да бъде присъдена академичната длъжност „главен асис-
тент” по професионално направление 4.2. „Химически науки” (химия на 
твърдото тяло), на д-р Павел Великов Марков.  

 НС на ИОНХ приет отчетът на задочен докторант Ася Манойлова за първата 
година от докторантурата.  

 НС на ИОНХ одобри индивидуалните учебни планове на следните докторанти: 
Лидия Иванова, задочен докторант по специалността „Аналитична химия” и 
Костадинка Сезанова, докторант на самостоятелна подготовка, по специал-
ността „Неорганична химия”.  

 НС на ИОНХ одобрени предложение за изпитна комисия по обявен конкурс за 
задочна докторантура по професионално направление 4.2. „Химически нау-
ки” (аналитична химия). Председател проф. д-р Екатерина Жечева и члено-
ве: проф.дн Елисавета Иванова и доц. д-р Албена Дечева-Чакърова. 

 

 НС реши: на 14.12.2015 год. да се проведе избор на нов Научен съвет. 
 

 НС разгледа проектът за Правилник на Фонд „Научни изследвания”. Напра-
вено бе следното предложение за промяна  

В чл.42, ал. 2, текстът: 

„…само на докторанти и постдокторанти и новонаети на основен трудов договор 
в базовата или в партньорската организация…”.  

да отпадне. Мотиви: 

В контекста на нееднократно декларираната държавна политика за търсене на 
проектно финансиране за осигуряване на нормално възнаграждение на учените, 
цитираният текст на практика ограничава възможните възнаграждения до тесен 
кръг участници в колектива. Това не е в интерес и на младите учени, тъй ка-
то ограничава перспективите за развитието им в близко бъдеще (като излязат 
от съответната категория) и може да демотивира ръководителите на научните 
колективи да включват разходи за допълнително възнаграждение на колектива в 
предварителното финансово разпределение. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  
от заседание, проведено на 19.11.2015 год. 
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 НС 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 фотохими-
чни процеси за неутрализиране на вредни компоненти в околната среда». 

Ръководител на проекта от българска страна е гл.ас. д-р Даниела Стояно-
ва;  

 Научният съвет на ИОНХ одобри отчета на договор за съвместни научни из-
следвания между ИОНХ-БАН и Чешска академия на науките, Институт по неор-
ганична химия, на тема: «Съединения на нисши аминокиселини с метални ха-
логениди. Връзка въглеродна верига - състав - структура - протонна про-
водимост- магнитни отнасяния». Ръководител на проекта от българска стра-
на е доц. д-р Стефка Тепавичарова;  

 

На 14.12.2015 год. да се проведе избор на нов Научен 
съвет 

В резултат на гласуването беше избран следния състав на 

Научен съвет на ИОНХ – БАН: 

 

 1.Стефанов, Пламен Кирилов, проф. д-р, директор на ИОНХ-БАН 

 2.Стоянова, Радостина Константинова, проф. д-р  

 3.Ковачева, Даниела Георгиева, проф. д-р   

 4.Найденов, Антон Илиев, проф. д-р     

 5.Хаджииванов, Константин Иванов, чл.кор. дхн  

 6.Йорданова, Рени Стоилова, доц. д-р    

 7.Георгиева, Ивелина Мирчева, доц. д-р    

 8.Жечева, Екатерина Николаева, проф. д-р   

 9.Рабаджиева, Диана Тодорова, доц.  д-р    
 10.Трендафилова, Наташа Средкова, проф. д-р  
 11.Чакърова, Кристина Костова, доц. д-р    

 12.Костов, Красимир Любенов, доц. д-р    

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

23.11.- 24.11.2015 год. 

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

01.12.— 04.12.2015 год. 



Главен редактор: доц. д-р Елена Иванова 

Редактор: ас. д-р Геновева Атанасова. 
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 13.Михайлов, Михаил Йорданов, доц. д-р    

 14.Спасова, Иванка Петрова, доц. д-р     

 15.Иванова, Елена Здравкова, доц. д-р    

 16.Тепавичарова, Стефка Стоянова, доц. д-р   

 17.Колева, Виолета Георгиева, доц. д-р  

 18.Григорова, Ели Георгиева, доц. д-р 

 19.Спасов, Тони, проф. дхн       

 20.Цакова-Станчева, Весела, проф. дхн   

 21.Малиновски, Никола, проф. дхн    

 22.Георгиев, Митко, проф. д-р 

 23.Иванова, Елисавета, проф. дхн  

Млад учен, с право на съвещателен глас :       

Йорданова, Анелия Станчева, гл. ас. д-р 


