
Институт по обща и неорганична химия  
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Решения на Общото събрание на учените в ИОНХ от 

заседание, проведено на 25 ноември 2019г. 

 Общото събрание на учените в ИОНХ прие следните промени в Член 18: Ко-

локвиуми в Правилника за устройството, дейността и управлението на ИОНХ

-БАН  

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

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

малко 2/3 от неговия списъчен състав. Списъчният състав не може да се ре-

дуцира 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 определя хабилитирано лице за рецензент.  

  Да се промени в точка „в”: 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 само-

стоятелна форма на обучение. 

 3) Стара точка „ж” : Семинарите по направления разглеждат и обсъждат 

отчети за извършваните дейности и изпълнението на индивидуалния план на 

докторанти за всяка година от обучението им. 

 Се променя в „з”: Семинарите по направления разглеждат и обсъждат отче-

ти за извършваните дейности от изпълнението на индивидуалния план на докто-

ранти за всяка година от обучението им, както и определят хабилитирано 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”, която става нова „и”: 

„Ръководителят на Колоквиума” да се промени в: „Председателят на Колоквиума” 

 Прието бе Предложение за трансформиране на лаборатория „Аналитична хи-

мия“ в „Методична лаборатория по спектрометрия“. 

 Избор на нов Научен съвет на ИОНХ-БАН. 
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 Като кандидат за млад учен в НС на ИОНХ бе предложен гл. ас. д-р 

Цветан Захариев.  

 Прието бе Предложение от Ръководството на ИОНХ-БАН за промяна на 

състава на НС от 23 души на 25 души.  

 Прието бе предложението на Ръководството на ИОНХ - БАН за промяна 

на броя на външните членове на НС на 6 души.  

 За външни членове на НС –ИОНХ бяха предложени следните лица: 

 1.проф. дхн Весела Цакова - Станчева - ИФХ-БАН; 

 2.проф. дхн Никола Малиновски – ИОМТ-БАН; 

 3.чл. кор. проф. дхн Тони Спасов - ФХФ - СУ" Св. Климент Охридски"; 

 4.проф. д-р Силвия Тодорова – ИК - БАН; 

 5.проф. дхн Мартин Божинов – ХТМУ - София; 

 6.доц. д-р Боряна Цанева- ТУ - София; 

 7.проф. дхн Елисавета Иванова — пенсионер. 

 От списъка навътрешните членове бяха изключени доц. д-р Диана Них-

тянова, поради това, че не е на основна работа в ИОНХ, доц. д-р Ди-

митър Радев поради скорошно пенсиониране (от 01.12.2019) и доц. д-р 

Иван Узунов по негово желание.  

 Броя на членовете на НС на ИОНХ, които могат да бъдат избирани се 

редуцира на 28 души, като максималният брой души, за които може да 

се гласува е 18. 

 Приета бе комисия по изборите за нов НС на ИОНХ- БАН в състав: 

 1.доц. д-р Иван Узунов – председател; 

 2.гл. ас. д-р Даниела Стоянова - член; 

 3.гл. ас. д-р Мария Ганчева – член; 

 4.гл. ас. д-р Мария Шипочка - член; 

 5.ас. д-р Костадинка Сезанова – член. 

 

 

 

 Гласували 47 човека от списъчен състав 55, редуциран състав 49.  

 Резултатът от първи тур на гласуването: 

Резултати от гласуването за кандидати от ИОНХ: 

Резултати от избора за Научен съвет на ИОНХ-БАН 

Проведен на 25.11.2019  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от гласуването за кандидати от външни институти и университети: 
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No Фамилия Име, презиме Научно 
звание 

Научна 
степен 

Бр. гла-
сове 

Избран 

1 Хаджииванов Константин Иванов чл. кор. дхн 45 да 

2 Стоянова Радостина Константинова професор д-р 44 да 

3 Ковачева Даниела Георгиева професор д-р 47 да 

4 Найденов Антон Илиев професор д-р 41 да 

5 Енчев Венелин Георгиев професор дхн 13 не 

6 Йорданова Рени Стоилова професор д-р 40 да 

7 Колева Виолета Георгиева професор д-р 34 да 

8 Михайлов Михаил Йорданов професор д-р 41 да 

9 Костов Красимир Любенов доцент д-р 34 да 

10 Узунова Ели Любенова доцент д-р 15 не 

11 Тепавичарова Стефка Стоянова доцент д-р 31 да 

12 Дечева Албена Кирилова доцент д-р 14 не 

13 Стамболова Ирина Димитрова доцент д-р 14 не 

14 Георгиева Ивелина Мирчева доцент д-р 33 да 

15 Иванова Елена Здравкова доцент д-р 35 да 

16 Чакърова Кристина Костова доцент д-р 39 да 

17 Григорова Ели Георгиева доцент д-р 34 да 

18 Косeва Йовка Иванова доцент д-р 18 не 

19 Новачка Паунка Стоянова доцент д-р 23 балотаж 

20 Спасова Иванка Петрова доцент д-р 29 да 

21 Рабаджиева Диана Тодорова доцент д-р 38 да 

22 Аврамова Ивалина Аврамова доцент д-р 18 не 

23 Бъчварова Албена Димитрова доцент д-р 20 не 

24 Дренчев Никола Людмилов доцент д-р 17 не 

25 Манасиева Деляна Маринова доцент д-р 29 да 

26 Андонова Станислава Методиева доцент д-р 21 не 

27 Атанасова Геновева Борисова доцент д-р 33 да 

28 Цветков Петър Цветанов доцент д-р 23 балотаж 

No Фамилия Име, презиме Научно звено Научно зва-
ние 

Научна 
степен 

Бр. 
гласове 

Избран 

1 Спасов    Тони СУ-ФХФ чл. кор. дхн 45 да 

2 Цакова-Станчева Весела ИФХ-БАН професор дхн 43 да 

3 Малиновски  Никола ИОМТ -БАН  професор дхн 42 да 

4 Божинов  Мартин ХТМУ професор дхн 41 да 

5 Тодорова Силвия ИК-БАН професор д-р 41 да 

6 Цанева  Боряна ТУ-София доцент д-р 34 да 

7 Иванова Елисавета пенсионер 

ИОНХ-БАН 

професор дхн 24 не 



Резултати от гласуването за млад учен: 

 

 

 

Резултатът от втори тур на гласуването: 

 

 

 

В резултат на гласуването беше избран Научен съвет на ИОНХ–БАН в 

следния състав: 

 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, проф. д-р    

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

 8.  Манасиева, Деляна Маринова, доц. д-р  

 9.  Рабаджиева, Диана Тодорова, доц.  д-р    

 10. Атанасова, Геновева Борисова, доц.  д-р 

 11. Чакърова, Кристина Костова, доц. д-р    

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

 13. Михайлов, Михаил Йорданов, проф. 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, проф. д-р  

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

 19. Цветков, Петър Цветанов, доц. д-р 

 20. Спасов, Тони, проф. дхн      

 21. Цакова-Станчева, Весела, проф. дхн   

 22. Малиновски, Никола, проф. дхн    

 23. Божинов, Мартин, проф. дхн 

 24. Тодорова, Силвия, проф. д-р 

 25. Цанева, Боряна, доц. д-р  

       Захариев, Цветан Красимиров, гл. ас. д-р 
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No Фамилия Име, презиме Научно звено Научно зва-
ние 

Научна 
степен 

Бр. 
гласове 

Избран 

1 Захариев Цветан Красимиров ИОНХ-БАН  гл.ас. д-р 43 да 

No Фамилия Име, презиме Научно 
звено 

Научно 
звание 

Научна 
степен 

Бр. гласове Избран 

1 Новачка Паунка Стоянова доцент д-р 19 не  

2 Цветков Петър Цветанов доцент д-р 25 да  



 Членовете на Научния съвет по обща и неорганична химия избраха за Пред-

седател на НС проф. д-р Р. Йорданова.  

 Членовете на Научния съвет по обща и неорганична избраха за Зам. пред-

седател на НС доц. д-р Иванка Спасова.  

 Членовете на Научния съвет по обща и неорганична избраха за секретар на 

НС доц. д-р Деляна Манасиева. 

 НС при ИОНХ-БАН одобри отчета и работната програма на гл. ас. д-р Таня 

Бояджиева по проект „Нови подходи за получаване на натриево-железни 

фосфати като алтернативни катодни материали за хибридно-йонни батерии“ 

за участие в Националната програма „Млади учени и постдокторанти”.  

 НС при ИОНХ-БАН одобри отчета на ас. София Славова по проект „Структура 

и стабилност на флавоноиди в полярни разтворители“ за участие в Нацио-

налната програма „Млади учени и постдокторанти”. 

 НС при ИОНХ-БАН одобри отчета на ас. Нина Стоянова-Нанкова по проект 

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

на нуклеиновите киселини и свързаното с това приложение като биомаркер 

и антитуморно средство“ за участие в Националната програма „Млади учени 

и постдокторанти”. 

 НС на ИОНХ реши: удължава срока на редовната докторантура на докторант 

Диана Кичукова с 1 година, считано от 01.01.2020 г.  

 НС при ИОНХ-БАН прие темата на дисертацията на редовен докторант Диана 

Кичукова да се промени на „Синтез и изследване на редуциран графенов 

оксид и нанокомпозити с негово участие“. 

 НС реши: приема предложението на Атестационната комисия за допълнителна 

стипендия на докторант Диана Кичукова, със средствата, предоставени ка-

то трансфер от бюджета на МОН, на основание постановление 105 на МС.  

 НС на ИОНХ реши: подкрепя ИОНХ - БАН да участва при учредяването на 

Сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център за мехатро-

ника и чисти технологии“, като учредител, както и като негов член и ов-

ластява проф. Пламен Стефанов – Директор на ИОНХ-БАН да предприеме 

всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на прието-

то решение, да присъства на учредителното събрание, да гласува по всич-

ки точки от дневния ред, да гласува за избор на органи на сдружението, 

да подпише учредителния протокол, устава на сдружението, както и всички 

други необходими документи по повод учредяването и регистрацията му.  
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия  

от заседание, на 12.12.2019 г . 



 НС при ИОНХ-БАН прие бюджета на ИОНХ за 2019г.  

 Научният съвет на ИОНХ одобри отчета на проекта за съвместни научни из-

следвания между ИОНХ-БАН и Институт по химия, технология и металургия, 

Център по катализ и химично инженерствор Република Сърбия на тема: 

„Хетерогенно-каталитична и фотокаталитична деструкция на органични и 

фармацевтични замърсители в природата посредством многокомпонентни сис-

теми“. 

 НС при ИОНХ-БАН одобри проекта за съвместни научни изследвания между 

ИОНХ- БАН и Институт по химия, технология и металургия, Център по ката-

лиз и химично инженерство- Република Сърбия на тема „Моно- и поли-

компонентни каталитични системи за пречистване на води и въздух онечис-

тени с моделни замърсители“. 

 Научният съвет на ИОНХ одобри отчета на проекта за съвместни научни из-

следвания между ИОНХ-БАН и Университет Бар-Илан чрез Израелската акаде-

мия на науките на тема: „Синтез, структура и електрохимични изследвания 

на наноразмерни материали и композити за катоди във високотехнологични 

литиево-йонни батерии“ за 2018-2019 г. 

 След единодушно гласуване, НС при ИОНХ-БАН одобри проекта за съвместни 

научни изследвания между ИОНХ- БАН и Университет Бар-Илан чрез Израелс-

ката академия на науките на тема „Катодни материали с високо съдържание 

на никел LiNixCoyMnxO2 (x ≥ 85 at.%) за усъвършенствани литиево-йонни 

батерии: синтез на недотирани и катионно-легирани материали, структур-

ни, повърхностни и електрохимични изследвания“. 
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На 20.12.2019г. Начален час от 13:00 ч. 

Във фоайето на третия етаж. 

Нека споделим няколко часа, 

с вкусни  нещица за хапване в ръцете  

и с празнично настроение в сърцата... 

 


