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Институт по обща и неорганична химия  

Българска академия на науките 

  Решения на Научния съвет по обща и неорганична 

химия, 

състояло се на 29.07.2020 г.  

 НС на ИОНХ утвърди следния състав на Научно жури, което да проведе 

защита на дисертационния труд на Тина Дилова не по-късно от 

20.01.21 год.:  

 * Външни членове 

 1.  проф. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ-БАН 

 2.  проф. д-р Цонка Минева – Институт Шарл Жерар,CNRS  

 3.  проф. д-р Корнели Григоров – ИКИТ-БАН 

  (резерва: доц. д-р Виолета Маджарова – ИОМТ-БАН). 

  * Вътрешни членове: 

 1. проф. д-р Даниела Ковачева – ИОНХ-БАН 

 2. проф. д-р Пламен Стефанов – ИОНХ-БАН 

 (резерва: доц. д-р Ирина Стамболова – ИОНХ-БАН). 

 НС при ИОНХ-БАН прие направените предложения както следва:  

 - За ръководител на Семинара по направление "Химия на  материалите" 

 избира доц. д-р Диана Рабаджиева;  

 - За ръководител на Семинара по направление "Химия на 

 повърхността" избира доц. д-р Станислава Андонова;  

 - Ръководителите на Семинарите официално да заместват  Председателя 

 на Колоквиума на ИОНХ при нужда. 

 НС при ИОНХ-БАН одобри отчета на докторантките ас. Нина Стоянова-

Нанкова и ас. София Славова за извършената работа през първата 

година от докторантурата.  
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  Решения на Научния съвет по обща и неорганична 

химия, 

състояло се на 01.10.2020 г.  

 НС на ИОНХ прие следния състав на Научно жури, което да проведе 

конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. 

Химически науки (неорганична химия):  

* Редовни членове: 

 1. проф. д-р Рени Йорданова – ИОНХ-БАН 

 2. проф. д-р Виолета Колева – ИОНХ-БАН 

 3. доц. д-р Деляна Манасиева – ИОНХ-БАН 

 4. проф. д-р Георги Цветков – ФХФ-СУ 

 5. доц. д-р Владислав Костов-Китин – ИМК-БАН 

     * Резервни членове: 

 1. проф. д-р Радостина Стоянова – ИОНХ-БАН 

 2. доц. д-р Боряна Донкова – ФХФ-СУ 

 НС при ИОНХ-БАН прие да се обяви конкурс за длъжност "доцент" за 

нуждите на лаборатория "Високотемпературни оксидни материали". 

 НС при ИОНХ-БАН прие да се обяви конкурс за длъжност "главен 

асистент" за нуждите на "Методична лаборатория по атомна 

спектрометрия", като посочените теми за избор при подготовка на 

кандидатите се променят както следва: 

  Тема 1: Възможности за фитоекстракция на метали от райони на 

 рудодобив и рудопреработка с цел очистване от замърсяване и добив 

 на ценни метали. 

  Тема 2: Приложение на спектрофотометричните методи за анализ 

 на  метали и биологично активни вещества от растителен произход. 

  Тема 3: Потенциал на някои растителни материали за биосорбция 

 на метали от моделни и индустриални разтвори. 

 НС при ИОНХ-БАН реши,че специалист като д-р Николай Маринков с 

придобитите знания и опит е необходим за ИОНХ за развитието на 

тематики, свързани със синтеза и охарактеризирането на материали. 

 НС при ИОНХ-БАН реши, че невъзразява и препоръчва сборникът с 

резюмета от семинара по случай 100 годишнината от рождението на 

акад. Г. Близнаков – 2020 г. да бъде отпечатан в Издателството на 

БАН. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична 

химия, 

проведено виртуално на 29.10.2020 г. (с тайно 

гласуване на 29 и 30.10.2020 г.) 

 НС на ИОНХ подкрепи предложението на Научното жури, Костадинка 

Сезанова да заеме академичната длъжност „главен асистент“ за 

нуждите на лаборатория “Солеви системи и природни ресурси”. 

 НС при ИОНХ-БАН подкрепи предложението на Комисията, както и на 

проф. Хр Баларев за класиране на кандидатите по обявения Национален 

конкурс „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“ на СХБ 

за наградата „проф.дхн Христо Баларев“ да бъдат присъдени две първи 

награди споделени между Елица Петкучева и Мартин Цветков и една 

втора награда на Николета Кирчева. 

 НС реши: трудовият договор (на 4 часа) на доц. д-р Диана Нихтянова 

да бъде продължен с една година. 

 НС на ИОНХ реши: докторант София Славова да бъде отчислена с право 

на защита в срок от 5 години. 

Решения на Научния съвет по обща и  

неорганична химия,  

проведено по електронен  

път на 26.11.2020г. 

  НС реши:  

 Да бъде включен нов курс по „Квантовохимични методи“ с лектор проф. 

дхн Венелин Енчев, към Центъра за обучение към БАН. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, 

проведено виртуално на 21.12.2020 г. 

 НС на ИОНХ прие предложението от Атестационната комисия, „За научни 

трудове, в които броят съавтори от ИОНХ – БАН (А) е под 5% от общия 

брой автори (B) и за цитирания на съответните научни трудове, да се 

предлага коригиращ коефициент C = 2A/B“. 

 НС на ИОНХ прие предложението от Атестационната комисия, по 

т.3.1., 3.2. и 3.3. от базисните критерии – да се приложи досега  
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 действащия механизъм. 

 НС при ИОНХ-БАН реши „По т.3.4. от базисните критерии – 

Ръководството да определя важните научни проекти,целево финансирани 

от държавата с определен бюджет.“ 

 НС при ИОНХ-БАН прие:  

 1. Да се включи пояснение към базисен критерий 3.9., че точките за 

участие в органите на управление на БАН и НЗ се дават въз основа на 

 времето на участие. 

 2. За Председател на Колоквиума на ИОНХ да се дават 4 точки. 

 3. За Ръководител на секция точките от 1,5 да се увеличат на 3 

 точки. 

 НС при ИОНХ-БАН прие десетократното намаление на специфичните 

критерии в настоящата атестационна карта спрямо старата 

атестационна карта (приета от НС на ИОНХ през 2017 г.)  

 НС при ИОНХ-БАН прие нови специфични критерии 2.4. и 2.5., свързани 

с участие в подготовката на обществени поръчки и на акредитация на 

докторски програми, възложени от ръководството на ИОНХ. 

 НС при ИОНХ-БАН прие предложението за ръководител на редовен 

докторант да се присъдят 5 точки, на задочен и свободен докторант - 

4 точки, за дипломант - 2 точки като точките се разделят на броя на 

ръководителите и консултантите на докторанта. 

 НС при ИОНХ-БАН прие да отпадне критерия за съставителска дейност 

на сборници от критерий 9.3. 

 НС при ИОНХ-БАН прие по точка 8.1 от специфичните критерии в новата 

атестационна карта да се присъждат до 2т./год., а точка 8.2 остава 

непроменена. 

 НС на ИОНХ прие подаването на атестационната карта от служителите 

на ИОНХ да е в период от 15.01.2021 - 15.02.2021 г (17:00 ч). 

 Прие се да се добави в атестационната карта в специфични критерии 

параграф 2.6. Участие в други дейности, възложено от ръководството 

на ИОНХ с премиране до 3 т. 

 НС на ИОНХ реши: 

 1. Приема актуализираните инструкции за провеждане на  атестацията 

 на служителите в ИОНХ. 

 2.Накрая на атестационната карта в таблицата за „Обобщени данни“ 

 ред „Специфични критерии“ да се внесе уточнението *точките не 

 трябва да надхвърлят 40% от сбора на точките по базисните критерии. 

 3. Приема цялостно предложената атестационна карта с направените 

корекции и предложения по базисните и специфични  критерии. 
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 чл.-кор. проф. дхн Константин Хаджииванов 

получи Голямата награда за наука „Питагор“ 

за цялостен принос в развитието на 

науката. 

 

 

 

 Орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие за 

значими заслуги в областта на общата и 

неорганична химия връчен на проф. дхн Христо 

Баларев от президента на Република България.  

 

 

 

 чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов получи научно 

признание да бъде в първите 2% топ учени в света на 53-та 

позиция в област „Физикохимия“ в класацията на 

Стандфордския университет. 

Научни награди, 

получени през 2020 година: 
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  Решения на Научния съвет по обща и 

неорганична химия, 

състояло се на 27.01.2021 г. 

проведено съвместно с Общото събрание на 

 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 2020 г. 

 НС на ИОНХ подкрепи направената заявка за редовна докторантура по 

направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) направено от 

проф. д-р Радостина Стоянова с тема „Слоести оксиди с колосален 

интеркалационен капацитет“. 

 НС прие предложените легитимни бенефициенти по програма „Млади 

учени“ за 2021 г.  

  Решения на Научния съвет по обща и 

неорганична химия, 

проведено виртуално на 11.01.2021 г. 

 НС на ИОНХ утвърди следния състав на Научно жури, което да проведе 

конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки 

(неорганична химия): 

  * Редовни членове: 

 1. Проф. д-р Радостина Стоянова – ИОНХ-БАН 

 2. Доц. д-р Кристина Чакърова – ИОНХ-БАН 

 3. Доц. д-р Петър Цветков – ИОНХ-БАН 

 4. Проф. д-р Александър Караманов – ИФХ-БАН 

 5. Проф. д-р Сашо Василев  – ИЕЕС-БАН 

 6. Доц. д-р Георги Авдеев – ИФХ-БАН 

 7. Доц. д-р Ружа Харизанова – ХТМУ-София 

  * Резервни членове: 

 1. Проф. д-р Екатерина Жечева – ИОНХ-БАН 

 2. Доц. д-р Христо Колев – ИК-БАН 
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 НС на ИОНХ утвърди следния състав на Научно жури, което да проведе 

конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. 

Химически науки (аналитична химия): 

  * Редовни членове: 

 1. Проф. д-р Радостина Стоянова – ИОНХ-БАН 

 2. Доц. д-р Албена Дечева-Чакърова – ИОНХ-БАН 

 3. Доц. д-р Деляна Манасиева – ИОНХ-БАН 

 4. Проф. дхн Елисавета Иванова – пенсионер 

 5. Проф. д-р Ивайла Панчева-Кадрева – ФХФ-СУ 

  * Резервни членове 

 1. Доц. д-р Ели Григорова- ИОНХ-БАН 

 2. Доц. д-р Анифе Ахмедова – ФХФ-СУ 

 НС на ИОНХ реши докторант Диана Кичукова да бъде отчислена с право 

на защита в срок от 5 години. 

 НС на ИОНХ прие да се запазят досегашните възнагражденията за 

степен "доктор" и "доктор на науките", съответно 200 лв и 300 лв. 

  

 

 Поздравления и за нашата колежка 

Цветомила Лазарова-Кюлева, за 

прекрасното събитие - Честито бебе, 

Цвети!С пожелание това съкровище всеки 

ден да ви радва и много усмивки да ви 

дава !!! 

http://

www.igic.bas.bg/ 
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