
 
   На 26 февруари 2009 г. Директорът на ИОНХ 
ст. н. с I ст. дхн Константин Хаджииванов 
беше удостоен с награда “Питагор” за пости-
жения в областта на природните науки и 
математиката.  
 

   Номинираната от НС на ИОНХ акад. Дочи 
Ексерова от ИФХ получи награда “Питагор” за 
цялостен принос. 
  
   Престижните награди са били връчени във 
Военния клуб в София в присъствието на пре-
миера Сергей Станишев, вицепремиера и мини-
стър на образованието и науката Даниел Въл-
чев, вицепремиера Меглена Плугчиева и видни 
представители на академичните среди. 

 

   Високото отличие се присъжда от 2003 г. насам от Минис-
терството на образованието и науката за особени постижения 
в науката. От 2009 г. то носи името на древногръцкия мате-
матик и философ Питагор.  

Общо 118 учени са били номинирани в 14-те категории за Наг-
радата ПИТАГОР за 2009 г. Жури от утвърдени и международно 
признати български учени е оценило номинациите. Критериите 
включват публикации в международни списания с висок импакт 
фактор, цитати, участие в международни организации и проек-
ти, принос за развитие на научната област в България и чуж-
бина.  
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брой 51  

информационен бюлетин 

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСИЧКИ НА КУПОН 
по случай 49 години от основаването на института.  

 

Той ще се състои в ресторант “Панорама”, бул. Дондуков  
№ 11 на 18.03.2009 от 18.30 ч. 

От Ръководството на ИОНХ  

12 март 2009 г. 



Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 

взети на заседание, проведено на 08.01.2009 г. 

След проведеното явно гласуване Научният съвет реши: 

 

Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 

взети на заседание, проведено на 04.02.2009 г.,  

проведено съвместно с Общото събрание на учените в ИОНХ 
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 ст.н.с. I ст. дхн К. Хаджииванов 
връчи Почетен знак на ИОНХ –І 
степен на чл. кор. дхн Димитър 
Цалев за неговите приноси за 
развитието на 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 2008 г. 

 с единодушно гласуване бяха 
приети всички отчети за 2008 и 
проекти за 2009 г.  

 в Точка “Текущи”, членовете на 
НС бяха запознати с бюджета на 
ИОНХ за 2008 г. и с единодушно 
гласуване той беше утвърден. 

 за рецензенти по конкурс за 
ст.н.с. ІІ ст. по научната спе-
циалност 01.05.16 – “Химична ки- 
нетика и катализ” да бъдат избрани 
проф.дхн М. Арнаудов – ХФ-СУ и 
доц. дхн Г. Вайсилов – ХФ-СУ. 

 да се обяви конкурс за старши 
научен сътрудник ІІ степен по 
специалността “Химична кинетика 
и катализ”, шифър – 01.05.16 със 
срок за подаване на документите 
от 3 месеца. 

 приема отчета на проект за съвместни 
научни изследвания между ИОНХ-БАН и 
Институт по неорганична химия при 
Чехската академия на науките, на 
тема: “Синтез и охарактеризиране на 
уреа/глицин съединения за приложе-
нието им в дизайна на нови протонни 
проводници”. С ръководител ст.н.ст. 
ІІ ст. Ст. Тепавичарова. 

 подкрепя предложението на ст.н.с. 
I ст. дхн К. Хаджииванов, да се 
присъди Почетен знак на ИОНХ-БАН І 
степен на чл. кор. дхн Димитър 
Цалев, по повод неговия 65 годишен 
юбилей.  

 подкрепя решението на Управителния 
съвет на БАН акад. Д. Клисурски да 
бъде удостоен с наградата “Марин 
Дринов”. 

 ст.н.с. I ст. дхн К. Хаджииванов 
да бъде номиниран за присъждане 
на наградата Питагор в категория 
“утвърдени учени” в категория 
природни науки.  

 акад. Дочи Ексерова да бъде 
номинирана за присъждане на 
наградата Питагор в категория за 
“най-успешна жена-учен” от 
всички научни области.  



С единодушно гласуване Научният съвет по обща и неорганична химия одобри 
предложенията: 
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 за зачисляване на Петър 
Цветков за задочна докторан-
тура по специалността: 01.05. 
18 – “Химия на твърдото тяло”.  

 за зачисляване на Тина Тинчова 
за задочна докторантура по 
специалността: 01.05.18 – ”Хи-
мия на твърдото тяло”.  

 за зачисляване на Светлана 
Иванова за задочна докторан-
тура по специалността: 01.05. 
02 – ”Неорганична химия.  

 за отчисляване на докторант Любомир 
Александров с право на защита, считано 
от 01.01.2009 г., с тема на докторанту-
рата „Синтез и структура на аморфни и 
поликристални молибдатни фази съдържащи 
оксиди на редкоземни елементи”. 

 за отчисляване на докторант Мая Маркова 
с право на защита, считано от 01.01.2009 
г., с тема на докторантурата „Синтез на 
ванадатни и молибдатни фази с участие на 
ZnO u ZrO2”. 

 за отчисляване на докторант Геновева 
Атанасова с право на защита, считано от 
01.01.2009 г. 

 за отчисляване на докторант Петрана 
Петрова с право на защита, считано от 
01.01.2009 г. 
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