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   Решения на Научния съвет по обща и неорганична  

химия,състояло се на 16.01.2020 г. 

 Избор на научно жури във връзка със защита на дисертация за обра-

зователна и научна степен „доктор” на Стоян Камбуров, редовен 

докторант - професионално направление: 4.2. Химически науки 

(неорганична химия). 

  1. Външни членове: проф. д-р Росица Николова, проф. д-р Мария 

Миланова, доц. д-р Боряна Донкова (резерва: доц. д-р Ирена Михай-

лова. 

  2. Вътрешни членове: проф. д-р Виолета Колева, доц. д-р Стеф-

ка Тепавичарова (резерва: проф. д-р Екатерина Жечева). 

НС при ИОНХ-БАН прие предложените членове за Научно жури за защи-

та на дисертацията на докторант Стоян Камбуров без промяна. 

 Отчисляване на докторант. 

НС на ИОНХ реши: докторант Любомира Ерменкова да бъде отчислена 

без право на защита. 

 Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, 

състояло се на 29.01.2020 г.проведено съвместно с Общото 

събрание на учените в ИОНХ 

 Членовете на Научния съвет по обща и неорганична химия и членовете 

на Общото събрание на учените на ИОНХ приеха отчета за дейността 

на ИОНХ за 2019 г. 

 Членовете на НС подкрепиха доклада на Директора на ИОНХ, проф. д-р 

Пламен Стефанов, за отчисляване на докторант на самостоятелна под-

готовка Олег Лагунов с право на защита в рамките на пет години, 

считано от 01.02.2020 г.  
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, 

състояло се на 06.02.2020 г. 

 Обсъждане и одобрение на кандидатури за участие в Национална прог-

рама „Млади учени и постдокторанти”, които отговарят на условията 

на Програмата.  

 НС при ИОНХ-БАН одобри проекта на ас. София Славова на тема 

„Пребиотична химия - механизъм на реакция на образуване на хипок-

сантин от карбамид“ за участие в конкурса по Националната програма 

„Млади учени и постдокторанти” модул "Млади учени". 

 НС при ИОНХ-БАН одобри проекта на ас. Нина Стоянова-Нанкова на 

тема „Теоретично изследване на тафтомерно и конформационно равнове-

сие при цитозин и нуклеозидите цитидин и дезоксицитидин“ за участие 

в конкурса по Националната програма „Млади учени и постдокторанти” 

модул "Млади учени".  

 НС при ИОНХ-БАН одобри проекта на гл. ас. д-р Цветан Захариев 

на тема „Теоретичен подход за оценка на енергийния пренос в оптични 

комплекси на Eu(III) с фосфин-оксиди“ за участие в конкурса по На-

ционалната програма „Млади учени и постдокторанти” модул "Млади 

учени". 

 НС при ИОНХ-БАН одобри проекта на гл. ас. д-р Мария Калъпсъзова 

на тема „Дотиране с алуминий и повърхностно отлагане на Al2O3 за по-

добряване електрохимичните характеристики на слоести Na2/3Ni1/2Mn1/2O2 

като електродни материали в натриево-йонни батерии“ за участие в 

конкурса по Националната програма „Млади учени и постдокторанти” 

модул "Постдокторанти". 

 Гласувана е работната програма на гл. ас. д-р Таня Бояджиева за 

втората година от нейният проект в Националната програма „Млади 

учени и постдокторанти” модул "Постдокторанти". 

 Обсъждане на заявки за докторантури за 2020/2021 г. и допълнителен 

конкурс 2019/2020 г.  

НС подкрепи двете предложения да бъдат заявени:  

 Една бройка редовна докторантура за учебната 2020/2021 г. по про-

фесионално направление 4.2. Химически науки, Научна специалност 

„неорганична химия“ и тема „Слоести оксиди с колосален интеркалаци-

онен капацитет“; 

 Една бройка редовна докторантура за допълнителен конкурс 

2019/2020 г. по професионално направление 4.2. Химически науки, На-

учна специалност „неорганична химия“ и тема „Кислород-акумулиращи 

оксиди за повърхностно модифициране на електродни материали“.  

За научен ръководител и на двете докторантури беше определена проф. 

д-р Р. Стоянова (ИОНХ-БАН).  

 Членовете на НС подкрепиха предложението трудовите възнаграждения 

за научни степени „доктор“ и „доктор на науките“ да останат непро-

менени за 2020 г., съответно - 200 и 300 лв. 



 3 

Решения на Общо събрание на учените в Института по обща 

и неорганична химия – БАН,състояло се на 24.02.2020г.  

 

Обсъдена е програмата за управление и развитие на ИОНХ за периода 

2020-2023 г. на кандидата за директор проф. д-р Радостина Константи-

нова Стоянова. 

Основните акценти в програмата на проф. д-р Радостина Стоянова са 

обобщени в няколко точки: 

 Тематика – предимно в областта на химията на материалите, включ-

ваща материали за екоенергийни, оптични и биомедицински техноло-

гии, материали и процеси за опазване на околната среда и борба с 

климатичните промени, оползотворяване на природните ресурси и др. 

 Кадрови състав – политика на задържане и поддържане на опитни 

учени, привличане на млади и талантливи учени от страната и чуж-

бина и комуникация. 

 Инфраструктура - включваща апаратура, електронно обслужване, ра-

ботно място и сграден фонд. 

 Финансова политика- насочена към възможности за допълнително фи-

нансиране. 

 Административна структура - състояща се от лаборатории, админист-

рация и ръководство. 

Решение на ОС на учените в ИОНХ: подкрепя кандидатурата на проф. д-р 

Радостина Стоянова за директор на ИОНХ  
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична хи-

мия,проведено виртуално на 13.04. 2020год. 

 Научният съвет на ИОНХ реши: чл. кор. проф. дхн Константин Хаджии-

ванов да бъде номиниран за Голяма награда „Питагор“ за цялостен 

принос в развитието на науката, 2020год. 

Рещения на Общо събрание на учените на Института по обща 

и неорганична химия – БАН, проведено по електронен път в 

периода 14 - 23 април 2020 г. 

 ОС на учените в ИОНХ избра проф. д-р Даниела Ковачева за Председа-

тел на Общото събрание. 
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 Поради обявеното извънредно положение в страната свързано с COVID-19 

и решенията на компетентните органи беше проведено виртуално заседа-

ние на НС  

 Членове на НС подкрепят направеното предложение от Директора на ИОНХ 

проф. д-р Радостина Стоянова за разпределение на увеличението на ос-

новните заплати по категории, считано от 1.01.2020 г 

  Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, 

проведено виртуално на 29.04. 2020 и в периода     

12.05. - 14.05.2020год. 

 Продължаване на трудовите договори на хабилитирани учени придобили 

право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. НС реши:  

 1. Подкрепя молбата на проф. дхн Венелин Енчев за продължаване на 

трудовия му договор в ИОНХ с една година. 

 2. Подкрепя молбата на доц. д-р Стефка Тепавичарова за продължаване 

на трудовия и договор в ИОНХ с една година. 

 Рещения на Общото събрание на учените на Института по 

обща и неорганична химия – БАН,проведено в периода  

20 май - 03 юни 2020г. 

 ОС на учените в ИОНХ избра проф. д-р Радостина Стоянова и проф. д-р 

Даниела Ковачева за представители на ИОНХ-БАН в следващото ОС на 

БАН. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична хи-

мия,състояло се на 25.06.2020 г. 

 НС при ИОНХ-БАН реши доц. д-р Ивелина Георгиева да бъде преизбрана 

за научен секретар на ИОНХ. 

 НС подкрепи направените три предложения:  

 За връзки с чужбина, привличане на чуждестранни и български 

учени, които са извършвали научната си дейност в чужбина да започ-

нат работа в Института по Национална научна програма „Петър Берон“. 

Отговорници: доц. д-р Ели Григорова и гл. ас. д-р Любомир Александ-

ров; 

  Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, 

проведено виртуално на 22.04. 2020год. 
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 За привличане на млади учени и докторанти и предоставяне на 

възможностите за работа в Института. Отговорници: доц. д-р Албена 

Бъчварова-Неделчева, доц. д-р Станислава Андонова и доц. д-р Гено-

вева Атанасова; За поддръжка, ремонт и обновяване на наличната 

апаратура в Института и търсенето на програми за финансиране за 

модернизиране на апаратурата. Отговорници:  доц. д-р Деляна Мана-

сиева и доц. д-р Никола Дренчев. 

 Направления на научноизследователската дейност в ИОНХ и избор на 

ръководители.  

 За ръководител на научно направление „Химия на материалите“  

проф. д-р Радостина Стоянова; 

 За ръководител на научно направление „Химия на повърхността“ 

 чл.-кор. дхн Константин Хаджииванов  

 НС при ИОНХ-БАН избра проф. д-р Виолета Колева за Председател на 

колоквиума на ИОНХ. 

 НС подкрепи предложената методика за разпределяне на средствата, 

получени по компонент К2. 

 Членовете на НС на ИОНХ отхвърлиха предложението към т.10 от необ-

ходимите документи за кандидатстване за заемане на академичните 

длъжности „доцент“ и „професор“ да бъде добавен текста „…и списък 

на публикациите за участие в конкурса“. Всички останали уточнения 

в Правилника на ИОНХ за придобиване на научни степени и за заемане 

на академични длъжности, бяха подкрепени.  

 НС при ИОНХ-БАН одобри отчета на докторант на самостоятелна подго-

товка ас. Антонина Ковачева за извършената работа през първата го-

дина от докторантурата. 

 НС подкрепи направеното предложение за провеждането на семинар по 

случай 100 годишнината от рождението на академик Г. Близнаков с 

ръководител и организатор на мероприятието проф. д-р Виолета Коле-

ва. 

 НС при ИОНХ-БАН прие бюджета на ИОНХ за 

2020г. 

http://

www.igic.bas.bg/ 
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