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На 17. 03. 2006 г. се проведе тържество, посветено на 46-та годишнина от 
основаването на Института по обща и неорганична химия при БАН. Празникът 
беше честван от служителите на института в приятната обстановка на “КЛУБ-
РЕСТОРАНТ ПАНОРАМА”. 

На празничната вечер присъстваха и много гости: чл. кор. Александър Попов –
научен секретар за химическите науки, БАН; проф. Здравко Стойнов – директор на 
ИНЕИ и председател на Общото събрание на БАН; проф. Христо Нанев – директор 
на ИФХ и член на Научния съвет на ИОНХ, проф. Лъчезар Петров – директор на 
ИК, проф. дхн. Кольо Троев – директор на ИП ; ст. н. с. I ст. Божидар Чорбанов –
директор на ИОХЦФ; доц. Ирина Караджова – зам. декан на ХФ, както и проф. 
Цалев – ръководител на катедра Аналитична химия в Софийски университет и член 
на Научния съвет на ИОНХ; проф. Янко Димитриев – член на Научния съвет на 
ИОНХ; проф. Добри Лазаров; проф. Михаил Арнаудов, доц. Димитър Тодоровски - 
завеждащ катедра Неорганична химия; проф. Тони Спасов; доц. Димитър Георгиев. 

Тържеството беше открито със слово на директора на ИОНХ ст. н. с. І ст. дхн 
Константин Хаджииванов. 
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СТЕНОГРАМА 

на словото на директора на ИОНХ - К. Хаджииванов 

на празника на института 

 

Драги гости, скъпи колеги,    

Ето, че отново дойде празникът на института и по една зле 

установена традиция трябва да направя равносметка на 

постигнатите през годината успехи. На миналите два празника 

това се оказа сравнително лесно – взимахме по някое постижение 

на старото ръководство, представяхме го като свое и – готово. 

Сега обаче съм изправен пред особено трудна задача, тъй като 

старите успехи започнаха да се изчерпват. Слава богу, че този път годишнината не е кръгла!  

В усилията си да направим нещо за днешното тържество, форсирахме вчерашното 

откриване на компютърната зала на ИОНХ. По наблюдателните от Вас обаче сигурно са 

забелязали, че освен компютърния клъстер, в залата има цифром и словом три работни места. 

Като стана дума за клъстера – изкушавах се да представя и него като някакво огромно 

постижение. Дадох си сметка обаче, че тази тема, както и темата за проекта MISSION, е толкова 

дъвкана и предъвквана, че е на светлинни години разстояние от всякаква актуалност. За 

съжаление вече е изчерпана и темата за участието ни в рамковото споразумение, свързано със 

закупуване на нов ЯМР-апарат. Добре поне, че публикационната ни активност по инерция все 

още се запазва на традиционните си нива.  

Хубаво е, че през изминалата година в пресата се появиха множество ласкателни материали 

както за ИОНХ, така и за отделни негови служители. Според едно изследване, чийто автор 

трудно би могъл да бъде обвинен в симпатии към БАН, Институтът по обща и неорганична 

химия заема челно място в академията по наукометрични показатели, което автоматично ни 

прави една от водещите научни институции в цялата страна. Лошото е, че това стоварва една 

огромна отговорност върху крехките ни плещи.  

Има едно нещо, което се надявам наистина да Ви впечатли. Това е една солидна сума, 

възлизаща на 1 762 300 лв. Съгласно фиксинга на БНБ това прави повече от 1 млн. долара или 

близо един и половина трилиона нови турски лири. Сумата е сбор от всички парични искания на 

отделни служители и лаборатории, които съм отказал за последните 12 месеца. Лично аз много се 

гордея с тази сума, тъй като тя показва едно (макар и необоснавано) силно нараснало доверие във 

финансовите възможности на института.  
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На това място речта бе прекъсната от мобифонно иззвъняване. Успяхме да доловим само 

отделни изрази, като: “Кажи, Първанка...”, “Сега съм зает, имаме празник на института...” 

“Ще им предам...” и “Ще ти звънна утре...”.  

Както казваше моят приятел Аристотел – Панта Рей! През годината свежа струя в института 

вля назначаването на множество нови млади колежки и колеги. Нека ги поздравим с Добре 

дошли! Едновременно с това бяха пенсионирани и доста служители на ИОНХ. Някои от тях се 

радват на заслужен отдих, но повечето продължават да се сражават на фронта на науката. Нека 

им благодарим за всичко хубаво, което са направили за института.  

В тази връзка искам да Ви съобщя, че Научният съвет присъди Почетен знак на ИОНХ І 

степен на шестима видни наши колеги. За да няма обидени, ще ги награждавам по азбучен ред. 

Наградите ще връчва очарователната зам. директорка на института – проф. Елисавета Иванова.  

Преди това, за да не ми изиграе склерозата някоя лоша шега, искам да благодаря на 

организаторите на днешното тържество – групата с ръководител ст.н.с. Лако Лаков – за 

положените заради нас усилия, както и на всички, които през годината по един или друг начин са 

допринесли за добруването на института.  

Нека сега преминем към тържествената част:  

1. Научният съвет на Института по обща и неорганична химия присъжда на проф. дхн 

Христо Баларев Почетен знак на ИОНХ-БАН І степен за дългогодишната му творческа и 

ръководна дейност и за приносите му в укрепване на авторитета на ИОНХ.  

2. Научният съвет на Института по обща и неорганична химия присъжда на акад. Панайот 

Бончев Почетен знак на ИОНХ-БАН І степен за приносите му в укрепване на авторитета на 

ИОНХ.  

3. Научният съвет на Института по обща и неорганична химия присъжда на чл. кор. 

Димитър Клисурски Почетен знак на ИОНХ-БАН І степен за дългогодишната му творческа и 

ръководна дейност и за приносите му в укрепване на авторитета на ИОНХ.  

4. Научният съвет на Института по обща и неорганична химия присъжда на ст.н.с. І ст. 

Димитър Механджиев Почетен знак на ИОНХ-БАН І степен за дългогодишната му творческа 

и ръководна дейност и за приносите му в укрепване на авторитета на ИОНХ.  

5. Научният съвет на Института по обща и неорганична химия присъжда на проф. Огнян 

Пешев Почетен знак на ИОНХ-БАН І степен за дългогодишната му творческа и ръководна 

дейност и за приносите му в укрепване на авторитета на ИОНХ.  
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6. Научният съвет на Института по обща и неорганична химия присъжда на ст.н.с. І ст. 

Павел Пешев Почетен знак на ИОНХ-БАН І степен за дългогодишната му творческа и 

ръководна дейност и за приносите му в укрепване на авторитета на ИОНХ.  

С това драги колеги ще престана да Ви отнемам от ценното време за веселба и искам да Ви 

пожелая много много щастие и огромни творчески успехи. Наздраве!  

 

ВРЪЧВАНЕ НА ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ИОНХ-БАН І СТЕПЕН  
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Приветствие от името на Председателя на БАН прочете чл. кор. Александър 

Попов. Вълнуващи приветствия отправиха и директорите на химическите 
институти на БАН, представители на Химическия факултет на Софийския 
университет и на ХТУ. От името на ръководството на Химическия факултет доц. 
Караджова връчи на ИОНХ-БАН почетния знак на ХФ!  
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Приятната обстановка и хубавата музика допринесоха за доброто настроение 
на всички присъстващи. В танците се включиха активно и представители на старата 
генерация, които показаха, че все още са запазили своите сили и енергия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Градусът на настроението се вдигна още повече след проведените томбола и 
конкурс за танци. Последният протече в силна конкуренция и журито беше 
максимално затруднено да открои най-добрата двойка.  
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Изненадата на вечерта беше огромната торта, посветена 

на рождения ден на ИОНХ, чието разрязване беше 
ръководено “лично” от директора на института.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Празничната атмосфера завладя всички и купонът не стихна до края. 
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Б Ъ Л Г А Р С К А  А К А Д Е М И Я  Н А  Н А У К И Т Е 
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
за присъждане на отличията на ИОНХ-БАН: 

Почетен знак на ИОНХ-БАН - І степен и Почетен знак на ИОНХ-БАН  

 

 1. Почетен знак на ИОНХ-БАН - І степен  
1.1. Почетният знак на ИОНХ-БАН - І степен се присъжда по решение на НС на ИОНХ на 

български и чуждестранни лица за изключителни заслуги към ИОНХ и по конкретни поводи.  
1.2. Предложения за за присъждане на Почетния знак на ИОНХ-БАН - І степен се правят 

от Директора на ИОНХ, председателя на Научния съвет на ИОНХ, ОС на учените на ИОНХ или 
от 1/3 от списъчния състав на НС на ИОНХ.  

1.3. Решението за присъждане на Почетния знак на ИОНХ-БАН - І степен се взема с явно 
гласуване и обикновено мнозинство.  

1.4. Почетният знак на ИОНХ-БАН  - І степен може да се присъжда на едно и също лице 
еднократно.  

1.5. Почетният знак на ИОНХ-БАН - І степен  представлява метален кръг със знака на 
института и надпис Почетен знак на ИОНХ-БАН - І степен. Почетният знак на ИОНХ-БАН - І 
степен се придружава от грамота, подписана от Директора на ИОНХ и председателя на НС на 
ИОНХ.  

1.6. Почетният знак на ИОНХ-БАН - І степен се връчва от представител на Ръководството 
на ИОНХ или от Председателя на НС на ИОНХ.  

 
2. Почетен знак на ИОНХ-БАН  
1.1. Почетният знак на ИОНХ-БАН се присъжда по решение на ръководството на ИОНХ 

на хабилитирани лица, на институции и на изявени личности извън областта на науката за 
заслуги към ИОНХ и по конкретни поводи.  

1.2. Почетният знак на ИОНХ-БАН може да се присъжда на едно и също лице еднократно.  
1.3. Почетният знак на ИОНХ-БАН представлява метален кръг със знака на института и 

надпис Почетен знак на ИОНХ-БАН. Почетният знак на ИОНХ-БАН се придружава от 
грамота, подписана от Директора на ИОНХ.  
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1.4. Почетният знак на ИОНХ-БАН - І степен се връчва от представител на Ръководството 
на ИОНХ.   

 
 
Правилникът е приет на заседание на на Научния съвет на Института по обща и 

неорганична химия, проведено на 22.12.2005 г. (протокол №13/2006 г.). 
 

 
 

Главен редактор ст.н.с. ІІ ст. д-р Пламен Стефанов;  
редактор Геновева Атанасова.  

Материали за публикуване се изпращат на адрес:  
genoveva@svr.igic.bas.bg 

 


