
информационен бюлетин 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, 

състояло се на 27.01.2021 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 2020 г. 

 НС на ИОНХ подкрепи 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 гласуваха „ЗА“ приемане на предложените легитимни бенефициенти по програма 

„Млади учени“ за 2021г.  

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия, 

проведено виртуално на 25.02.2021 г. 

 НС при ИОНХ-БАН подкрепи решението на Колоквиума за разкриване на процедура за 

защита на проект на дисертационен труд на докторант София Славова на тема 

„Механизми на пребиотични реакции на основата на формамид – ab initio модели-

ране“ и прие предложените членове за Научно жури. Защитата на дисертационния 

труд да се проведе до 26 юни 2021 год.  
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 НС на ИОНХ прие предложението на Научното жури, д-р Христина Цветкова-Василева 

да заеме академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на лаборатория  

“Методична лаборатория по атомна спектрометрия”. 

 НС при ИОНХ-БАН одобри проекта на д-р Цветан Захариев на тема „Антена-ефект в 

комплекси на Eu(III) с бидентатни фосфин-оксидни лиганди: квантовохимично мо-

делиране“ за участие в НП „Млади учени и постдокторанти” модул "Млади учени" 

за етап 3. 

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

„Теоретично изследване на тафтомерия при гуанин в газова фаза и във воден раз-

твор“ за участие в НП „Млади учени и постдокторанти” модул "Млади учени" за 

етап 3. 

 НС при ИОНХ-БАН одобри проекта на ас. София Славова на тема „Ново виждане за 

образуването на птерини в хода на химичната еволюция“ за участие в НП „Млади 

учени и постдокторанти” модул "Млади учени" за етап 3. 

 НС при ИОНХ-БАН подкрепи проекта на Диана Кичукова на тема „Изследване на вли-

янието на метода на синтез върху антимикробните свойства на композити от цери-

ев оксид/редуциран графенов оксид“ за участие в НП „Млади учени и постдокто-

ранти” модул "Млади учени" за етап 3. 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична 

химия,  

проведено виртуално на 08.04.2021 г. 

(с проведени реални тайни гласувания след  края 

на заседанието) 

 НС на ИОНХ прие гл. ас. д-р Любомир Александров да заеме академичната длъжност 

„доцент“ за нуждите на лаборатория “Високотемпературни оксидни материали”. 

 НС на ИОНХ прие предложението на Атестационната комисия трудовият договор на 

доц. д-р Стефка Тепавичарова да бъде продължен с една година (втора). 

 НС при ИОНХ-БАН взе следните решения: 

 -->Подкрепя препоръките от Атестационната комисия засягащи базисната карта; 

 -->Подкрепя предложението за въвеждане на нов специфичен критерий; 

 -->Подкрепя оформянето на предложения за модифициране на компонента К2; 

 -->Приема доклада на Атестационната комисия относно резултатите от атестацията 

на служителите на ИОНХ за периода 2017-2019 г. 

 НС при ИОНХ-БАН прие утвърдения бюджет на ИОНХ за 2020 г. 

 НС на ИОНХ-БАН прие да се формулират и изпратят евентуални промени в Устава на 

БАН.  
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична про-

ведено виртуално на 13.05.2021г.  

(с проведенo реалнo тайнo гласуванe след края на 

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

ева по проект „Нови подходи за получаване на натриево-железни фосфати като ал-

тернативни катодни материали за хибридно-йонни батерии“ за участие в НП „Млади 

учени и постдокторанти”. 

 НС при ИОНХ-БАН одобри отчета на ас. София Славова за първата година по проект 

„Пребиотична химия – механизъм на реакция на образуване на хипоксантин от кар-

бамид“ за участие в НП „Млади учени и постдокторанти”. 

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

„Теоретично изследване на тавтомерно и конформационно равновесие при цитозин и 

нуклеозидите цитидин и дезоксицитидин“ за участие в НП „Млади учени и постдок-

торанти”. 

 НС при ИОНХ-БАН одобри отчета на гл. ас. д-р Цветан Захариев по проект 

„Теоретичен подход за оценка на енергийния пренос в оптични комплекси на Eu

(III) с фосфин-осиди“ за участие в НП „Млади учени и постдокторанти”. 

 Научният план на ИОНХ за 2021-2024 г. беше приет от НС при ИОНХ-БАН. 

 НС на ИОНХ прие предложението за отпадане на думата „SCOPUS“ в т.21 Индекс по 

Хирш в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и зае-

мане на академични длъжности в ИОНХ. 

 НС на ИОНХ прие предложението от доц. д-р Ели Григорова за проект на тема 

„Изследване на многокомпонентни AB сплави на базата на Mg за съхранение на во-

дород, както в газова фаза, така и електрохимично“ за участие в билатерален 

проект с Турция. 

 НС на ИОНХ прие предложението на Атестационната комисия трудовият договор на 

проф. дхн Венелин Енчев да бъде продължен с една година (трета). 



http://

www.igic.bas.bg/ 
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 НС при ИОНХ-БАН прие предложението за обявяване на конкурс за професор по про-

фесионално направление 4.2. ”Химически науки” (Неорганична химия) за нуждите 

на лаборатория „Солеви системи и природни ресурси ”. 

 НС при ИОНХ-БАН прие предложението за обявяване на конкурс за професор по про-

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

лаборатория „Теоретична и изчислителна химия“. 

 НС при ИОНХ-БАН прие , предложението за обявяване на конкурс за доцент  по 

професионално направление 4.2 „Химически науки” (Неорганична химия) за нуждите 

на лаборатория „Високотемпературни оксидни материали“. 

 НС при ИОНХ-БАН прие предложението за обявяване на конкурс за доцент  по про-

фесионално направление 4.2 „Химически науки” (Химична кинетика и катализ) за 

нуждите на лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда“. 

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

дите на лаборатория "Електронна спектроскопия на твърди повърхности" с посоче-

ните теми за избор при подготовка на кандидатите без промяна. 

 НС при ИОНХ-БАН подкрепи решението на Колоквиума за разкриване на процедура за 

защита на проект на дисертационен труд на докторант Силва Станчовска на тема 

„Синтез и охарактеризиране на перовскитоподобни оксиди с приложение като ката-

лизатори за обезвреждане на метан“ и прие предложените членове за Научно жури. 

Защитата на дисертационния труд да се проведе до 30 септември 2021 год. 

 НС при ИОНХ-БАН прие да издигне кандидатурата на проф. дхн Константин Хаджии-

ванов за участие в конкурса за академици на БАН в областта на химическите нау-

ки. 

 НС при ИОНХ-БАН прие да издигне кандидатурата на проф. дхн Тони Спасов за 

участие в конкурса за академици на БАН в областта на химическите науки. 

 НС при ИОНХ-БАН прие да издигне кандидатурата на проф. дхн Иво Грабчев за 

участие в конкурса за член-кореспонденти на БАН в областта на химическите нау-

ки. 
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