
Институт по обща и неорганична химия  
Българска академия на науките 

брой 92 

информационен бюлетин 

1 декември 2019 г. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  

от заседание, на 27.06.2019 г . 

НС на ИОНХ гласува единодушно следните състави на научни журита: 

 Научно жури по конкурс за „професор” по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Неорганична химия) за нуждите на лаборатория 

„Интерметалиди и интеркалационни материали” при ИОНХ-БАН: 

 Членове: 

1. проф. д-р Наташа Трендафилова  (ИОНХ –БАН)  

2. проф. д-р Росица Николова (Институт по минералогия и кристалография-БАН)    

3. проф. д-р Маргарита Попова (Институт по органична химия с център по фи-

тохимия- БАН) 

4. проф. д-р Мария Миланова (ФХФ-СУ)  

5. доц. д-р Владислав Костов (Институт по минералогия и кристалография-

БАН )  

6. доц. д-р Велин Николов – пенсиониран ИОНХ 2013 г.  

7. доц. д-р Боряна Донкова (ФХФ-СУ)  

 Резервни членове 

1. проф. дхн  Георги Цветков (ФХФ-СУ)   

2. доц. д-р Йовка Косева (ИОНХ – БАН) 

 Научно жури по конкурс за „професор” по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Химична кинетика и катализ)) за нуждите на лаборатория 

„Реактивност на твърди повърхности” при ИОНХ-БАН: 

 Членове: 

1. проф. д-р Юрий Кълвачев  (Институт по катализ –БАН)  

2. проф. д-р Татяна Табакова (Институт по катализ –БАН)   

3. проф. д-р Александър Елияс (Институт по катализ –БАН) 

4. проф. д-р Антон Найденов (ИОНХ-БАН)  
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5. доц. д-р Иванка Спасова (ИОНХ-БАН)  

6. доц. д-р Момчил Димитров (Институт по органична химия с център по 

фитохимия- БАН) 

7. доц. д-р Христо Колев (Институт по катализ –БАН)  

 Резервни членове 

1. проф. дхн  Таня Цончева (Институт по органична химия с център по фи-

тохимия- БАН) 

2. доц. д-р Димитър Панайотов  (ИОНХ – БАН) 

 Научно жури по конкурс за „доцент” по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Химия на твърдото тяло) за нуждите на лаборатория 

„Кристалохимия на композитни материали“ при ИОНХ-БАН. 

 Членове: 

1. проф. д-р Борис Шивачев  (Институт по минералогия и кристалография-

БАН)    

2. проф. д-р Зара Желева (Институт по катализ –БАН)   

3. проф. д-р Сашо Василев  (Институт по електрохимия и енергийни систе-

ми - БАН) 

4. доц. д-р Татяна Куцарова (Институт по електроника-БАН)  

5. доц. д-р Владислав Костов (Институт по минералогия и кристалография-

БАН )  

6. доц. д-р Елена Иванова (ИОНХ-БАН)  

7. доц. д-р Даниела Карашанова (Институт по оптични материали и техно-

логии-БАН)  

 Резервни членове 

1. доц. д-р Георги Авдеев (Институт по физикохимия-БАН)   

2. доц. д-р Анна Диковска (Институт по електроника-БАН) 

 Научно жури по конкурс за „доцент” по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Химия на твърдото тяло) за нуждите на лаборатория 

„Електронна спектроскопия на твърди повърхности” при ИОНХ-БАН. 

 Членове: 

1. проф. дн Весела Цакова  (Институт по физикохимия-БАН)    

2. проф. д-р Татяна Табакова (Институт по катализ –БАН)   

3. доц. д-р Христо Колев (Институт по катализ –БАН) 

4. проф. д-р Красимир Иванов (Аграрен университет, Пловдив)  
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5. доц. д-р Маргарита Габровска (Институт по катализ –БАН)   

6. доц. д-р Виолета Колева (ИОНХ – БАН)   

7. доц. д-р Ивелина Георгиева  (ИОНХ – БАН)   

 Резервни членове 

1. проф. д-р  Мария Миланова (ФХФ-СУ) 

2. доц. д-р Красимир Костов  (ИОНХ – БАН) 

 Научно жури по конкурс за „доцент” по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Химична кинетика и катализ) за нуждите на лаборатория 

„Реактивност на твърди повърхности” при ИОНХ-БАН. 

 Членове: 

1. проф. д-р Юрий Кълвачев  (Институт по катализ –БАН) 

2. проф. д-р Александър Елияс (Институт по катализ –БАН) 

3. проф. дхн Георги Вайсилов (ФХФ-СУ) 

4. доц. д-р Силвия Тодорова  (Институт по катализ –БАН) 

5. проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН) 

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

7. доц. д-р Димитър Панайотов (ИОНХ-БАН) 

 Резервни членове 

1. доц. д-р  Паунка Новачка (ИОНХ – БАН)  

2. доц. д-р Мая Шопска (Институт по катализ –БАН) 

 Научно жури по конкурс за „доцент” по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Химична кинетика и катализ) за нуждите на лаборатория 

„Реактивност на твърди повърхности” при ИОНХ-БАН. 

 Членове: 

1. проф. д-р Зара Желева (Институт по катализ –БАН)   

2. проф. дхн Таня Цончева (Институт по органична химия с център по фи-

тохимия- БАН) 

3. проф. дхн Георги Вайсилов (ФХФ-СУ) 

4. доц. д-р Християн Александров (ФХФ-СУ) 

5. доц. д-р Димитринка Николова (Институт по катализ –БАН) 

6. доц. д-р Иванка Спасова (ИОНХ-БАН) 

7. доц. д-р Виолета Колева (ИОНХ-БАН) 



 Резервни членове 

1. проф. д-р Маргарита Попова (Институт по органична химия с център по 

фитохимия- БАН) 

2. доц. д-р Красимир Костов  (ИОНХ-БАН) 

 Научно жури по конкурс за „професор” по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Неорганична химия) за нуждите на лаборатория 

„Високотемпературни оксидни системи“ при ИОНХ-БАН. 

 Членове: 

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

2. проф. д-р  Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН) 

3. проф. д–р Екатерина Жечева (ИОНХ-БАН) 

4. доц. д-р Диана Рабаджиева (ИОНХ-БАН) 

5. проф. д-р Александър Караманов (Институт по физикохимия-БАН) 

6. проф. д-р Цветанка Бабева (Институт по оптични материали и техноло-

гии-БАН) 

7. доц. д-р Ангелина Стоянова-Иванова (Институт по физика на твърдото 

тяло-БАН) 

 Резервни членове 

1. проф. д-р Тамара Петкова (Институт по електрохимия и енергийни сис-

теми - БАН) 

2. доц. д-р Ели Григорова  (ИОНХ-БАН) 

 Научно жури по конкурс за „доцент” по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Неорганична химия) за нуждите на лаборатория 

„Високотемпературни оксидни системи“ при ИОНХ-БАН. 

 Членове: 

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

2. проф. д–р Екатерина Жечева (ИОНХ-БАН) 

3. доц. д-р Иван Узунов (ИОНХ-БАН) 

4. проф. д-р Александър Караманов (Институт по физикохимия-БАН)    

5. проф. д-р Борис Шивачев  (Институт по минералогия и кристалография-

БАН) 

6. доц. д-р Ангелина Стоянова-Иванова (Институт по физика на твърдото 

тяло-БАН) 

7. доц. д-р Велин Николов – пенсиониран ИОНХ 2013 г. 
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 Резервни членове 

1. проф. д-р Сашо Василев  (Институт по електрохимия и енергийни систе-

ми - БАН) 

2. доц. д-р Кристина Чакърова (ИОНХ-БАН) 

 Научно жури по конкурс за „доцент” по професионално направление 4.2. 

Химически науки (Неорганична химия) за нуждите на лаборатория 

„Интерметалиди и интеркалационни материали” при ИОНХ-БАН. 

 Членове: 

1. чл. кор. проф дхн Константин Хаджииванов (ИОНХ –БАН) 

2. проф. дхн  Георги Цветков (ФХФ-СУ)   

3. проф. д-р Наташа Трендафилова  (ИОНХ –БАН) 

4. проф. д-р Антония Стоянова (Институт по електрохимия и енергийни 

системи - БАН) 

5. доц. д-р Диана Рабаджиева  (ИОНХ –БАН)  

6. доц. д-р Георги Авдеев (Институт по физикохимия-БАН)  

7. доц. д-р Боряна Донкова (ФХФ-СУ) 

 Резервни членове: 

1. доц. д-р  Даниела Карашанова (Институт по оптични материали и техно-

логии-БАН) 

2. доц. д-р Кристина Чакърова  (ИОНХ – БАН) 

 Членовете на избраните научните журита са включени в електронната база 

данни на Националния център за информация и документация (НАЦИД) като 

отговарящи на минималните национални изисквания, съгласно чл. 2, алинея 

2а от ЗРАС на РБългария. 

 Членовете на избраните научните журита изпълняват изискванията на чл. 3 

ал. 10 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни сте-

пени и заемане на академични длъжности в ИОНХ-БАН, като не участват в 

повече от две последователни процедури за заемане на академична длъж-

ност в направление 4.2. Химически науки в ИОНХ. 

 Предложението за обявяване на конкурс за главен асистент по професио-

нално направление 4.2. ”Химически науки” (Химия на твърдото тяло) за 

нуждите на лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности” 

в ИОНХ-БАН и формулираните три теми бяха приети единодушно. 

 Предложението за обявяване на конкурс за главен асистент по професио-

нално направление 4.2. ”Химически науки” (Химия на твърдото тяло) за 
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нуждите на лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности” 

в ИОНХ-БАН и формулираните три теми бяха приети единодушно. 

 Предложението за обявяване на конкурс за главен асистент по професио-

нално направление 4.2. ”Химически науки” (Теоретична химия) за нуждите 

на лаборатория „Теоретична и изчислителна химия” в ИОНХ-БАН и формули-

раните три теми бяха приети единодушно. 

 Предложението за обявяване на конкурс за главен асистент по професио-

нално направление  4.2. ”Химически науки” (Неорганична химия) за нужди-

те на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали” в ИОНХ-

БАН и формулираните три теми бяха приети единодушно. 

 Предложението за обявяване на конкурс за главен асистент по професио-

нално направление  4.2. ”Химически науки” (Химия на твърдото тяло) за 

нуждите на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали” в 

ИОНХ-БАН и формулираните три теми бяха приети единодушно. 

 Научният съвет реши: ас. Антонина Ковачева да бъде зачислена като док-

торант на самостоятелна подготовка в ИОНХ от 01.07.2019г., с тема на 

дисертационния труд „Природни и моделни водни системи - експериментално 

изследване, термодинамично моделиране и практическо приложение“ и Науч-

ни ръководители доц. д-р Стефка Тепавичарова и доц. д-р Диана Рабаджие-

ва, като бе приет и предложения тригодишен индивидуален учебен план. 

 Научният съвет реши: ас. Нина Нанкова да бъде зачислена като докторант 

на самостоятелна подготовка в ИОНХ от 01.07.2019г. с тема на дисертаци-

онния труд „Влияние на водородните връзки при свързването на мономерни 

единици на нуклеиновите киселини върху поведението на биологично-

активни съединения“ и Научен ръководител проф. дн Венелин Енчев, като 

бе приет и предложения тригодишен индивидуален учебен план 

 Научният съвет реши: ас. София Славова да бъде зачислена като докторант 

на самостоятелна подготовка в ИОНХ от 01.07.2019г. с тема на дисертаци-

онния труд: „Механизми на пребиотични реакции на основата на формамид - 

ab initio моделиране“ и Научен ръководител проф. дн Венелин Енчев, като 

бе приет и предложения тригодишен индивидуален учебен план. 

 след единодушно гласуване беше приет бюджетът на ИОНХ за 2019г.  

 

 

НС на ИОНХ гласува единодушно следните състави на научни журита: 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  

от заседание, на 31.07.2019 г. . 



 Научно жури по конкурс за „главен асистент” по професионално направле-

ние 4.2. Химически науки (Неорганична химия) за нуждите на лаборатория 

„Интерметалиди и интеркалационни материали” при ИОНХ-БАН:  

 Членове: 

1. доц. д-р Йовка Косева (ИОНХ –БАН)  

2. доц. д-р Паунка Новачка  (ИОНХ –БАН) 

3. доц. д-р Ели Григорова (ИОНХ –БАН)  

4. доц. д-р Владислав Костов (ИМК-БАН)  

5. доц. д-р Росица Титоренкова (ИМК-БАН) 

 Резервни членове: 

1. доц. д-р Елена Иванова (ИОНХ –БАН)  

2. доц. д-р Боряна Донкова (Факултет по химия и фармация - СУ) 

 Научно жури по конкурс за „главен асистент” по професионално направле-

ние 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) за нуждите на лабора-

тория „Интерметалиди и интеркалационни материали” при ИОНХ-БАН: 

 Членове: 

1. проф. дхн Мартин Божинов (ХТМУ-София) 

2. доц. д-р Богдан Рангелов (ИФХ-БАН) 

3. проф. д-р Марио Митов (ЮЗУ) 

4. доц. д-р Ели Григорова (ИОНХ-БАН) 

5. доц. д-р Рени Йорданова (ИОНХ-БАН) 

 Резервни членове: 

1. доц. д-р Паунка Новачка (ИОНХ-БАН) 

2. доц. д-р Владислав Костов (ИМК-БАН) 

 Научно жури по конкурс за „главен асистент”по професионално направление 

4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) за нуждите на лаборатория 

„Електронна спектроскопия на твърди повърхности” при ИОНХ-БАН. 

 Членове 

1. доц. д-р Ивалина Аврамова- ИОНХ-БАН 

2. доц. д-р Ирина Стамболова- ИОНХ-БАН 

3. доц. д-р Димитър Панайотов- ИОНХ-БАН 

4. проф. д-р Димитър Теодосиев – Институт за космически изследвания и 

технологии 
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5. проф. д-р Николай Божков – Институт по физикохимия 

 Резервни членове: 

1. доц. д-р Евгения Вълова – Институт по физикохимия 

2. доц. д-р Красимир Костов- ИОНХ-БАН 

 Научно жури по конкурс за „главен асистент”по професионално направление 

4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) за нуждите на лаборатория 

„Електронна спектроскопия на твърди повърхности” при ИОНХ-БАН. 

 Членове: 

1. проф. д-р Димитър Стойчев - ИФХ 

2. доц. д-р Емилия Стоянова- ИФХ 

3. доц. д-р Ивалина Аврамова - ИОНХ 

4. доц. д-р Рени Йорданова - ИОНХ 

5. доц. д-р Паунка Новачка - ИОНХ 

 Резервни членове: 

1. проф. д-р Антон Найденов - ИОНХ 

2. доц. д-р Маргарита Габровска - ИК 

 Научно жури по конкурс за „главен асистент” по професионално направле-

ние 4.2. Химически науки (Теоретична химия) за нуждите на лаборатория 

„Теоретична и изчислителна химия“ при ИОНХ-БАН. 

 Членове: 

1. проф. дхн Венелин Енчев – ИОНХ-БАН 

2. доц. д-р Ели Узунова – ИОНХ-БАН 

3. проф. дхн Тодор Дудев – Факултет по химия и фармация - СУ 

4. доц. д-р Галя Маджарова – Факултет по химия и фармация - СУ 

5. доц. д-р Християн Александров – Факултет по химия и фармация - СУ 

 Резервни членове 

1. доц. д-р Кристина Чакърова – ИОНХ-БАН 

2. доц. д-р Анифе Ахмедова – Факултет по химия и фармация – СУ 

 Членовете на избраните научните журита са включени в електронната база 

данни на Националния център за информация и документация (НАЦИД) като 

отговарящи на минималните национални изисквания, съгласно чл. 2, алинея 

2а от ЗРАС на РБългария.  

 Членовете на избраните научните журита изпълняват изискванията на чл. 3 

ал. 10 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни сте-

пени и заемане на академични длъжности в ИОНХ-БАН, като не участват в 



повече от две последователни процедури за заемане на академична длъж-

ност в направление 4.2. Химически науки в ИОНХ.  

 удължава срока на задочната докторантура на докторант Лидия Иванова с 1 

година, считано от 01.08.2019г.  

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „професор” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия) на 

доц. д-р Рени Йорданова.  

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „професор” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия) на 

доц. д-р Виолета Колева.  

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия) на 

гл.ас. д-р Албена Бъчварова-Неделчева.  

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия) на 

гл. ас. д-р Деляна Манасиева. 

 

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „професор” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Химична кинетика и ка-

тализ) на доц. д-р Михаил Йорданов. 

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Химична кинетика и ка-

тализ) на гл.ас. д-р Станислава Андонова. 

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) 

на ас. д-р Геновева Атанасова.  

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) 

на ас. д-р Петър Цветков  
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 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „главен асис-

тент” по професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична 

химия) на д-р Таня Бояджиева. 

 НС на ИОНХ реши: отчислява Силва Станчовска от задочна докторантура, 

считано от 01. 10. 2019г. 

 

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 4.2. Химически науки (Химична кинетика и ка-

тализ) на гл. ас. д-р Никола Дренчев. 

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „главен асис-

тент” по професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твър-

дото тяло) на д-р Александър Цанев  

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „главен асис-

тент” по професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твър-

дото тяло) на ас. д-р Мария Шипочка. 

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „главен асис-

тент” по професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твър-

дото тяло) на ас. д-р Мария Калъпсъзова. 

 НС на ИОНХ реши: да бъде присъдена академичната длъжност „главен асис-

тент” по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична хи-

мия) на д-р Цветан Захариев. 

 НС на ИОНХ-БАН не възразява трудово-правните отношения на доц. д-р Диа-

на Нихтянова да бъдат удължени с една година след навършване на пенси-

онна възраст. 

Главен редактор: доц. д-р Елена Иванова 

Редактор: доц. д-р Геновева Атанасова. 

Редактор: Александра Баева 

Институт по обща и неорганична химия  
Българска академия на науките 
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