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           БРОЙ 35 / 13 АПРИЛ 

  
На 16. 03. 2007 г. се проведе тържество, посветено на 47-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: 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. Венко Бешков 
– директор на ИИХ, проф. Славчо Раковски  – и.д. директор на ИК, доц. Санчи 
Ненкова, зам. ректор на ХТМУ, доц. Ирина Караджова – зам. декан на ХФ в 
Софийски университет, акад. Панайот Бончев, проф. Янко Димитриев, доц. 
Димитър Тодоровски, проф. Тони Спасов, доц. Митко Георгиев, проф. Михаил 
Арнаудов, проф. Добри Лазаров и др.  

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

 

СТЕНОГРАМА 
на словото на директора на ИОНХ - К. Хаджииванов 

на празника на института 
 
Уважаеми господа Президенти,  
Ваши Превъзходителства,  
Уважаеми госпожи и господа Министри и Народни 
представители,  



 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ИОНХ-БАН, БРОЙ 35 http://www.igic.bas.bg/bul.htm                      2 

Уважаеми гости и колеги,  
За мен е висока чест, че бях поканен от ръководството на Института по обща и 
неорганична химия на БАН - един от най-уважаваните научни институти в Европа - 
да произнеса слово по случай неговата кръгла годишнина. 60-годишен юбилей – 
това не е шега. И аз, като бивш ди….....  Извинете, станала е грешка и съм взел 
ръкописа на една реч, на която още не и е дошло времето. Който греши – започва 
отначало.  
 
Драги колеги, скъпи гости, прескъпи спонсори,   

Поводът за днешното събиране е приятен – честване на 47-та годишнина на 
Родния институт. По необясними за мен причини празникът на ИОНХ доби широка 
популярност не само в целия ни съюз – от Ла манша до Егейско море, но и зад 
граница. Поради това напоследък станах обект на множество телефонни 
обаждания, относно съдържанието на настоящето слово. Така например, 
Европейският комисар по наука – Поточник – настояваше да подчертая, че ИОНХ 
вече не е старият ИОНХ, а неразделна част от Европейското научно-
изследователско пространство. Изкушавах се да му отговоря с една наша 
поговорка: Пременил се Илия – пак в тия, но се отказах. От задграничните 
обаждания най-много ме озадачи позвъняването на един Камерунски дипломат, 
който настоятелно ме помоли да подчертая връзките на ИОНХ с неговата страна. 
Не можах да откликна на молбата му, тъй като, вероятно поради царящия хаос в 
архивите на института, не можах да намеря данни за съвместни публикации с 
Камерун.  

Според някои оценки, без днешното си ръководство ИОНХ е като шия без 
воденичен камък. Друга отличителна черта на днешния празник е, че той е 
последният в мандата на сегашното ръководство. Поради това, по стар 
социалистически обичай, е редно да направя кратка равносметка на постигнатото 
през тези четири, или по-точно  π  години.  

Логично е на първо място да се постави проектът Mission, който вероятно ще 
бъде предъвкван поне още две години. Макар и получената сума да е по-ниска от 
сумите, с които оперират колегите ни от Съюза, все пак това бе една глътка въздух 
на фона на безхаберното отношение на нашите политици към науката. Тук трябва 
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да се споменат и няколкото важни, макар и по-малки проекта, спечелени от 
членовете на нашия колектив. Не мога да отмина и редицата награди – например 
двете награди Марин Дринов, двете Иван Евстратиев Гешов, наградите на СУБ, 
някои задгранични награди, не на последно място връчените почетни знаци на 
ИОНХ и т.н.  

За мен обаче най-важното е, че институтът буквално гъмжи от млади и 
кадърни хора, които не се спират пред предизвикателствата и мислят много по-
глобално, отколкото ние, представителите на по-старите поколения, сме мислели на 
тяхната възраст.  

Тъй като, както споменах, това е последният празник в мандата на сегашното 
ръководство, ние решихме, че можем да си позволим да отчетем и някои събития, 
които се очакват в близко бъдеще – до няколко месеца.  

На първо място бих споменал проекта за Център за трансфер на технологии. За 
да има връзка с Mission, а пък и да става ясно, че става дума за трансфер, ние го 
нарекохме TransMission. По този повод искам да споделя с Вас, че това не е 
изолирано явление, а поставя началото на една нова традиция. Имаме намерение в 
близко бъдеще да предложим още три проекта, с чието осъществяване ИОНХ ще 
стане несъмнено водещата Европейска научна институция:  

1. SubMission. Проектът ще бъде насочен към повишаване на наукометричните 
показатели на ИОНХ. Все пак сме научен институт! Каква е логиката на проекта? 
Накратко, посредством създаване на широка мрежа от лоялни към ИОНХ 
рецензенти, ще целим да осигурим всички статии, изпратени за печат от 
сътрудници на института, да получават автоматично рецензии от типа “Publish 
without changes” т.е. “Да се публикува както е”.  

2. CoMission. Целта на проекта е трайно настаняване на сътрудници на ИОНХ 
на възлови места във всички по-важни национални и международни комисии, 
имащи отношение към управлението и финансирането на науката. Независимо, че 
проектът все още е в стадий на начално разработване, ние, макар и малко хаотично, 
действаме по неговото изпълнение. Вече сме заграбили възлови места във ВАК, в 
някои комисии по 7-ма РП, имаме хора в Агенцията за акредитация, НФНИ, и т.н.   

3. Венецът на серията от проекти е PerMission. Засега той е строго секретен. 
Без да издавам конкретните средства, мога да си позволя да споделя само с Вас, че 
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крайната цел на този проект е да ни се позволи безконтролен достъп до Държавната 
хазна.  

Като говорим за успехи, мисля че е редно да се подчертае, че през годината 
цяла плеяда от служители на ИОНХ самоотвержено работеха по един или друг 
начин за интересите на института. Наистина не мога сега да спомена всички, тъй 
като все пак трябва да остане малко време за хапване и пийване. Все пак ще ми се 
да отлича няколко човека.  

С Почетен знак на ИОНХ – БАН се отличава нашата чаровна колежка ст.н.с. 
Стефка Тепавичарова.  

Отново с Почетен знак на ИОНХ – БАН се отличава нашата скъпа колежка 
ст.н.с. Радостина Стоянова.  

Не бързайте да ме обвинявате в дискриминация – има и кавалери. Почетен 
знак на ИОНХ – БАН се присъжда и на главния организатор на днешното 
тържество – ст.н.с. Лако Лаков.  

Има един човек, които не само е постоянно търсен, но и прави много за всички 
нас. С Почетен знак на ИОНХ – БАН се награждава и н.с. Даниел Бинев.  

Почетен знак на ИОНХ – БАН получава и Главният счетоводител на ИОНХ – 
Снежана Петкова. Тя все още не е дошла, тъй като е ангажирана със счетоводни 
документи. Искам само да подчертая, че това е първият отличителен знак на 
ИОНХ, които се присъжда на лице без научно звание или степен.  

И накрая още една дама – оставих я за накрая, за да бъде до мене в следващите 
няколко минути. Почетен знак на ИОНХ – БАН получава и ст.н.с. Наташа 
Трендафилова.  

Сега, заедно с Наташа, имам честта да връча и една награда на Научния съвет. 
С Почетен знак на ИОНХ – БАН І степен се награждава ст.н.с. Екатерина 
Жечева за цялостната и творческа дейност и приносите и за укрепване авторитета 
на ИОНХ.  

И накрая, драги колеги, искам да Ви пожелая много много успехи, високо 
самочувствие и лично щастие.  

Наздраве!   
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ВРЪЧВАНЕ НА ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ИОНХ-БАН І СТЕПЕН  
 

По повод годишнината от създаването института и за тяхната ползотворна 
дейност бяха удостоени с почетен знак на ИОНХ следните колеги. 
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Приветствия към колектива на института отправиха проф. Здравко Стойнов – 

директор на ИНЕИ и председател на Общото събрание на БАН и академик Панайот 
Бовчев. За празника на ИОНХ отправиха приветствия присъствалите директори на 
химическите институти на БАН и представители на Химическия факултет на 
Софийския университет и на ХТУ.  

Особен интерес предизвика изказването на чл. кор Димитър Клисурски в 
познатия му иронично-хумористичен стил. 
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По време на тържеството бяха обявени и победителите в конкурсите за най-
цитирана статия и за най-добра статия с участие на млад учен.  
 
Научният труд: 

W. Schrön, A. Detcheva, B. Dreßler and K. Danzer 
Determination of Copper, Lead, Cadmium, Zinc and 
Iron in Calcium Fluoride and other Fluoride-
containing Samples by means of Direct Solid 
Sampling GF-AAS 
Fresenius J. Anal. Chem., 361 (1998) 106.  
 
е отличен с първа награда в конкурса на ИОНХ от 2007 г. за най-цитирана работа в 
направление Аналитична химия. 

 
Научният труд: 

D. Andreeva, T. Tabakova, L. Ilieva, A. Naydenov, 
D. Mehandjiev and M. Abrashev 
Nanosize Gold Catalysts Promoted by Vanadium 
Oxide Supported on Titania and Zirconia for 
Complete Benzene Oxidation 
Appl. Catal., A209 (2001) 291. 
 
е отличен с първа награда в конкурса на ИОНХ от 2007 г. за най-цитирана работа в 
направление Адсорбция и катализ. 

 
 

Научният труд: 

P. Konova, A. Naydenov, Cv. Venkov, D. Mehandjiev, D. Andreeva and T. Tabakova 
Activity and Deactivation of Au/TiO2 Catalyst in CO Oxidation 
J. Mol. Catal., A213 (2004) 235.  
 
е отличен с първа награда в конкурса на ИОНХ от 2007 г. за най-добра работа с 
участие на млади учени в направление Адсорбция и катализ. 
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Приятната обстановка и хубавата музика 

допринесоха за доброто настроение на всички 
присъстващи. Купонът се разгоря с пълна сила и 
дансингът беше винаги пълен. Въпреки, че 
“приносът” на всеки член на колектива за 
развитието на  ИОНХ е различен, всички 
получиха поравно парче от традиционната торта.  
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Проведената томбола предизвика много 

емоции, защото голяма част от спечелилите биха 
се затруднили да ползват наградите си по 
тяхното предназначение. За някои от тях по-
ценна награда беше целувката, която получиха 
от нашата колежка Валентина. Проведеният 
конкурс за танци премина при голяма 
конкуренция и изцеди силите на участниците. 
Журито беше затруднено максимално и 

победителите Огнян Божков и Радост Илиева бяха обявени след допълнителен 
танц.  
 
 
 

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 

 
 
 
 


