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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 

заседание, състояло се на 17.01.2019 год.  

 НС при ИОНХ-БАН одобри проектите на ас. д-р Петър Цветков, д-р Таня 

Бояджиева и д-р Цветан Захариев за участие в Националната програма 

„Млади учени и постдокторанти”, като одобри предложеното от Комисията 

възнаграждение в размер на нето 1500 лв. месечно. 

 НС реши: приема изготвените Атестационна карта и Правила за 

разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите 

в редовна форма на обучение в ИОНХ-БАН, предоставени като трансфер от 

бюджета на МОН, на основание постановления 90 и 115 на МС. 

 След гласуване, единодушно беше решено допълнителните възнаграждения 

да бъдат: 200 лв. за образователна и научна степен „доктор“ и 300 лв. 

за научна степен „доктор на науките“. 

 Обсъждане и приемане на отчета за научно-изследователската дейност на 

ИОНХ през 2018 г. 

 След гласуване, членовете на НС единодушно приеха на годишния отчет 

на ИОНХ-БАН за 2018 г.  

 

 Научният съвет на ИОНХ- БАН, одобри заявяването на 1 редовна 

докторантура по направление „Химически науки“, научна специалност 

„Химия на твърдото тяло“ за учебната 2019/2020 г. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 

заседание, състояло се на 7.02.2019 год, 

проведено по кореспондентен път. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 

заседание, състояло се на 28.01.2019  



 Научният съвет на ИОНХ одобри предложения Доклад– самооценка във 

връзка с програмната акредитация за обучение по образователната и 

научна степен „доктор ” по направление 4.2 Химически науки по 

специалност „Неорганична химия” 

 Научният съвет на ИОНХ одобри предложения Доклад– самооценка във връзка 

с програмната акредитация за обучение по образователната и научна 

степен „доктор ” по направление 4.2 Химически науки по специалност 

„Химия на твърдото тяло” 

 Научният съвет на ИОНХ одобри предложения Доклад– самооценка във връзка 

с програмната акредитация за обучение по образователната и научна 

степен „доктор ” по направление 4.2 Химически науки по специалност 

„Химична кинетика и катализ” 

 Научният съвет на ИОНХ одобри предложения Доклад– самооценка във връзка 

с програмната акредитация за обучение по образователната и научна 

степен „доктор ” по направление 4.2 Химически науки по специалност 

„Аналитична химия”. 

 

 Промените в Правилника на ИОНХ-БАН за прилагане на закона за развитие 

на академичния състав в Република България бяха единодушно приети. 

 Въз основа на гласуването, НС на ИОНХ-БАН подкрепя назначаването на 

проф. д-р Венелин Енчев на академична длъжност професор в ИОНХ- БАН, 

без обявяване на конкурс. 

 Въз основа на гласуването, НС на ИОНХ-БАН подкрепи трудово-правните 

отношения на проф. д-р Венелин Енчев да бъдат удължени с една година 

след навършване на пенсионна възраст. 

 Предложението за обявяване на конкурс за професор по професионално 

направление 4.2. ”Химически науки” (Неорганична химия) беше прието 

единодушно. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия от 

заседание, проведено по кореспондентен път на  

08.03.2019- 11.03.2019 г. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  

от заседание, проведено на 18.04.2019 г.  



 Предложението за обявяване на конкурс за професор по професионално 

направление 4.2. ”Химически науки” (Неорганична химия) беше прието 

единодушно. 

 Предложението за обявяване на конкурс за професор по професионално 

направление 4.2. ”Химически науки” (Химична кинетика и катализ) беше 

прието единодушно. 

 Предложението за обявяване на конкурс за доцент  по професионално 

направление 4.2 „Химически науки” (Неорганична химия) беше прието 

единодушно. 

 Предложението за обявяване на конкурс за доцент по професионално 

направление 4.2 „Химически науки” (Химия на твърдото тяло) беше прието 

единодушно. 

 Предложението за обявяване на конкурс за доцент по професионално 

направление 4.2.”Химически науки” (Химична кинетика и катализ) беше 

прието единодушно. 

 Предложението за обявяване на конкурс за доцент по професионално 

направление 4.2.”Химически науки” (Химична кинетика и катализ) беше 

прието единодушно. 

 Предложението за обявяване на конкурс за доцент по професионално 

направление 4.2.”Химически науки” (Химия на твърдото тяло) беше прието 

единодушно. 

 Предложението за обявяване на конкурс за доцент  по професионално 

направление 4.2 „Химически науки” (Неорганична химия) беше прието 

единодушно. 

 Единодушно беше гласуван бюджетът на ИОНХ-БАН за 2018 г. 

 

 Научният съвет на ИОНХ одобри предложения Доклад– самооценка във връзка 

с програмната акредитация за обучение по образователната и научна 

степен „доктор ” по направление 4.2 Химически науки по специалност 

„Теоретична химия” 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  

от заседание, проведено по кореспондентен път на 

10.05.2019- 13.05.2019 г. 



 

 Научният съвет на ИОНХ одобри проекта за съвместни научни изследвания 

между ИОНХ-БАН и Чешката академия на науките, на тема: «Комплексни съе-

динения на глицина и метални нитрати- връзка с тройните системи » с ръ-

ководител  от страна на ИОНХ-БАН доц. д-р Стефка Тепавичарова. 

 

 Председателят на Научния съвет на ИОНХ-БАН, проф. д-р Наташа Трендафи-

лова, даде думата на ас. Нина Стоянова-Нанкова и ас. София Славова , 

които представиха информация относно изпълнението на два проекта по Мо-

дул „Млади учени“ на Националната програма „Млади учени и постдокторан-

ти”, както следва: 

   1 „Изясняване на афинитета на 2-карбамидо-1,3-индандион към нуклеотидите 

на нуклеиновите киселини и свързаното с това приложение като биомаркер и 

антитуморно средство“ на ас. Нина Стоянова-Нанкова, с научен ръководител 

проф. дхн Венелин Енчев  

   2 Структура и стабилност на флавоноиди в полярни разтворители“ на ас. 

София Славова с научен ръководител проф. дхн Венелин Енчев. 

 Единодушно гласуваха изпълнението на двата проекта да продължи в ИОНХ 

като организация – бенефициент на финансирането. 

 Предложения за промяна в Правилника за устройството, дейността и управ-

лението на ИОНХ, отнасяща се до Член 18. Колоквиуми. 

   1) Да се добави нова точка „б”: По процедури, изискващи гласуване, засе-

данието на Колоквиума на ИОНХ се счита за редовно, ако присъстват най-малко 

2/3 от неговия списъчен състав. Списъчният състав не може да се редуцира с 

повече от една шеста, като се редуцират само членове, които са в отпуск и 

командировка. Решението се взема с явно гласуване и обикновено мнозинство 

от присъстващите. 

   2) Поправка в стара точка «б»: Колоквиумът на ИОНХ разглежда проект на 

дисертационен труд на кандидати за докторанти на самостоятелна форма на 

обучение и прави предложение до НС за зачисляване в докторантура на самос-

тоятелна форма на обучение. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  

от заседание, проведено по кореспондентен път на 

29.05.2019 год. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  

от заседание, проведено на 20.06.2019 г. 
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   3) Допълнение към стара точка «ж»: Семинарите по направления разглеждат 

и обсъждат отчети за извършваните дейности от изпълнението на индивидуалния 

план на докторанти за всяка година от обучението им, както и определят ха-

билитирано лице за рецензент на проект на дисертационен труд, представен за 

зачисляване в докторантура на самостоятелна форма на обучение. 

   4) Техническа поправка в стара т. «з»: «Ръководителят на Колоквиума» да 

се замени с «Председателят на Колоквиума». 

 Обсъдено бе предложение за изменение на Критериите и показателите за 

оценка на научно-изследователската дейност, осъществявана от институти-

те на БАН (приети с решение на Общото събрание на БАН от 05.02.2018 

год.). Членовете на НС се обединиха около становището да се предложи на 

Общото събрание на БАН, при определяне на Компонента 2 на бюджета, те-

жестта на цитатите и броя публикации в квартили 1 и 2 да се засили. 

 Предложението, Управителния съвет на БАН да номинира проф. дхн Христо 

Баларев за държавна награда по случай неговия 85 Годишен Юбилей и за 

приносите му към БАН, беше гласувано единодушно от членовете на НС по 

обща и неорганична химия. 

Главен редактор: доц. д-р Елена Иванова 

Редактор: доц. д-р Геновева Атанасова. 

                                  Александра Баева 
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