
 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ИОНХ-БАН, БРОЙ 43 http://www.igic.bas.bg/bul.htm   1 

 
 

 

 
           БРОЙ 43 / 16 АПРИЛ 2008 

 

Традиционният празник по случай 48-та годишнина от основаването на 
Института по обща и неорганична химия при БАН се проведе на 18.03.2008 г. в 
“КЛУБ-РЕСТОРАНТ ПАНОРАМА”. 

На празничната вечер присъстваха настоящи и бивши служители на ИОНХ и 
много гости: ръководството на БАН бе представено лично от Председателя акад. 
Иван Юхновски, зам. председателя - акад. Константин Косев, и.д. главния научен 
секретар чл. кор. Ал. Попов и ст.н.с. Иван Хавезов – и.д. секретар по химическите 
науки и член на УС на БАН. От Химическите институти на БАН - проф. Иван 
Кръстев – директор на ИФХ и член на Научния съвет на ИОНХ, проф. Венко 
Бешков – директор на ИИХ и член на Научния съвет на ИОНХ, Научният секретар 
на ИК – ст.н.с. Чавдар Бонев, Директорът на ИОХ – ст.н.с. I ст. Божидар Чорбанов, 
Директорът на Института по приложна физика в Пловдив – доц. Румен Каканаков. 
Представители на Университетите бяха Ректорът на ХТМУ – проф. Борис 
Стефанов и зам. ректорът на ХТМУ- доц. Митко Георгиев, от Химическия 
факултет на СУ – Деканът - проф. Тони Спасов, доц. Ирина Караджова и доц. 
Димитър Тодоровски, акад. Панайот Бончев, проф. Янко Димитриев - ХТМУ, 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. 
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СТЕНОГРАМА 
на словото на директора на ИОНХ - К. Хаджииванов 

на празника на института 
 

Уважаеми господин председател на Българската академия на науките,  
Уважаеми г-н Ректор,  
Уважаеми господин Зам. председател на БАН, 
Уважаеми господин Главен научен секретар на БАН,  
Уважаеми господин Декан, 
Драги гости, драги колеги, 
СКЪПИ спонсори,  
Ето че отново, за 5-ти път през последните години, сме се 

събрали за вече традиционното честване на годишнината на ИОНХ. 
Специално това честване е по-важно от предишните, тъй като е 
своеобразна генерална репетиция на предстоящите две важни 
годишнини. През 2009-та Институтът навършва 49 години. Тази 
годишнина - 7 х 7 - според нумерологията има огромно значение, а неотдавна ме осведомиха, че е 
особено важна и от семито-астрологична гледна точка. Според високопоставени източници, 
пожелали да останат анонимни, политическата ни класа изчаква именно това важно за страната 
ни събития, за да припознае шумно Лисабонската стратегия. След още една година ние ще 
честваме 50-годишен юбилей, но за него ще мислим като му дойде времето.  

Днешният празник се провежда в особена обстановка и от една друга гледна точка. 
Неотдавна, преди 5 дена, ИОНХ осъмна с новото си ръководство. Оказа се, че то е почти старото. 
Дали това е за добро, за лошо или за много лошо - само историята може да отсъди. Но за 
изминалата почти цяла седмица, колеги, не сме свършили абсолютно нищо. Затова ще се наложи 
да обобщя събитията от последната година. 

Пред април 2007 г. организирахме симпозиума MetEcoMat, като по внушение на Светия 
синод го проведохме в манастира Св. Кирик. Вероятно това все пак даде някакво положително 
отражение на следващите събития - най-общо не можем да се оплачем от липса на късмет. Какво 
имам предвид? Ще Ви дам един пример. Избрахме си Научен съвет. Наскоро след това един от 
новоизбраните членове стана декан на елитния Химически факултет, а друг - директор на 
елитния ИФХ. В случая с доц. Митко Георгиев причинно-следствените връзки малко се 
пообъркаха, тъй като се оказа, че изборът му за зам. ректор на ХТМУ леко предшестваше във 
времевата ос избора му за член на нашия НС. Но колеги, това са сложни въпроси от областта на 
висшата теоретична физика и няма да бъдат подробно обсъждани сега. 

Всички тези събития не убягнаха от вниманието на научната общност. Съчетани с някои 
други факти от новата ни история - тук само ще спомена, членството на чл. кор. Димитър Цалев и 
проф. Венко Бешков в същия този Научен съвет, както и участието на проф. Здравко Стойнов в 
Борда на съветниците на проекта MISSION - та всичко това утвърди сред химическата колегия 
грешното убеждение, че за успешна научна и научно-административна кариера са необходими 
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някакви сериозни връзки с ИОНХ. В момента това убеждение започва бавно да се разпростира и 
налага и сред цялата научна общност - вероятно поради участието на акад. Никола Съботинов и 
проф. Митко Димитров в борда на съветниците на проекта Mission. За последния ще Ви 
припомня, че неотдавна бе избран за съветник на Президента.  

Миналата година на същата дата Ви обещах осъществяване на няколко проекта - 
продължения на MISSION. Тогава прочетох по лицата на мнозина от Вас недоверие и с нищо 
необоснован скептицизъм. Сега с удоволствие искам да Ви съобщя, че някои от тези проекти вече 
са реален факт и са дали първите си резултати. Няма да говоря за TRANSMISSION, тъй като вече 
сме преекспонирали неговото значение. Но с Вас мога да споделя някои резултати от двата 
проекта COMMISSION и PERMISSION. Те естествено са строго секретни, защото се основават на 
традиционните за ИОНХ подмолни дейности. С помощта на тези два проекта успяхме да 
осигурим Научен секретар на БАН по химия от нашия институт. Трайно се настанихме в редица 
нетрадиционни за ИОНХ научни съвети. В последния момент успяхме да се вклиним и в 
подготвения от ЦЛФОП проект за електронен микроскоп с висока разделителна способност. В 
момента се мътят още няколко важни резултата. 

Колеги, през изминалата година имаше и тревожни моменти. Нещо, което силно ни 
безпокоеше, бе устойчивото повишаване на публикационната активност на ИОНХ - става дума 
все за реномирани списания. Наистина, ръководството бе силно загрижено от подобно развитие 
на нещата, тъй като някои политически кръгове отблизо следят нашите успехи и се стараят да 
направят извода, че колкото по-малко пари получаваме, толкова по-ефективно работим. В тази 
връзка ние предприехме серия от мерки, целящи понижаване на наукометричните показатели:  

1. Ангажирахме личния състав в подготовка на разни семинари, кръгли маси и други 
подобни научни сборища, като се надявахме това да доведе до спад на наукометричните 
показатели с около 14 %.  

2. Повишихме в степен някои колеги, като очаквахме по този начин да им отнемем стимула 
за активна научна дейност и така да достигнем допълнително понижение с около 6.0 до 6.2 %. 

3. Въведохме сложна бюрократична система за използване на новата научна апаратура, като 
очакваният ефект от тази мярка бе отново около 6 %. 

4. И накрая – за да спечелим допълнителни 4 % – отделихме немалко средства за 
спонсориране на т. нар. научен туризъм. Убедени бяхме, че последната мисъл на някой, попаднал 
– да речем – на едномесечна специализация в Париж, ще бъде да осъществява научна дейност.  

За съжаление – трябва да признаем – всички тези мерки се оказаха безрезултатни. Ние обаче 
не се предадохме и след задълбочен анализ ситуацията по наскоро публикувания метод на най-
големите квадрати предприехме една по-сигурна стъпка – заангажирахме дългосрочно личния 
състав в бояджийско-ремонтна дейност. Без съмнение, този път това ще доведе до желаните 
резултати.  

Преди 2-3 години бе пожелано спонсорите на празника на ИОНХ да се множат в 
геометрична прогресия. Е, те наистина се увеличават, макар и в псевдо-аритметична прогресия. 
Ще бъде пресилено да твърдя, че това скромно тържество нямаше да се проведе без спонсори. Но 
без тях то щеше да бъде много много по-скромно. За мен е удоволствие да Ви представя 
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днешните спонсори. Тъй като моментът е изключително деликатен, ще ги представя по азбучен 
ред. Това са фирма АСМ-2 с представител г-н Христо Коцев, който в момента осъществява 
контакти с кадрите на направление Аналитична химия. Фирма Т.Е.А.М. с управител г-н 
Красимир Ставрев. И фирма Шанс-13, които, макар и да нямат представител днес, ме помолиха 
да Ви предам най-искрени поздравления. Аплодисменти за нашите спонсори!  

Искам също така да използвам случая да благодаря и на организаторите на днешното 
тържество: семейство старши научни сътрудници Митко и Мариана Христови, ст.н.с. Даниела 
Ковачева, научните сътрудници Геновева Атанасова и Маргарита Миланова, химичките Диана 
Иванова и Иванка Димова и още един кавалер – Васил Василев. Нека всички им благодарим. 
Благодаря и на всички Вас, че почетохте днешното тържество.  

Знаете, че по традиция Научният съвет на ИОНХ използва празника на Института за да 
връчи Почетни знаци. Те се дават на изявени учени, допринесли за издигане на авторитета на 
ИОНХ. Искам да Ви припомня, че освен някои видни български химици, кавалери на този Знак 
са и научните светила проф. Жак Етурно от Франция и проф. Хелмут Кньоцингер от Германия. 
Ще помоля чаровната Председателка на НС на ИОНХ – г-жа Трендафилова - да дойде до 
микрофона, за да мога да и асистирам.  

Бяха връчени:  
1. Почетен знак на ИОНХ І степен на акад. Иван Юхновски за 

неговите приноси в укрепване на авторитета на ИОНХ и за 
цялостната му творческа и управленска дейност.  

2. Почетен знак на ИОНХ І 
степен на доц. д-р Димитър 
Тодоровски за съществените му 
приноси за укрепване на връзките 
между ИОНХ и Химическия 

факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и за дългогодишната му 
творческа дейност.  

Удостоените с Почетни знаци благодариха за оказаната им 
чест.  

Накрая Директорът пожела на всички колеги творчески успехи и лично щастие и вдигна 
наздравица за ИОНХ. 

 
Приветствия към колектива на института отправиха Ректорът на ХТМУ – 

проф. Борис Стефанов, Деканът на ХФ на СУ – проф. Тони Спасов, проф. Иван 
Кръстев – директор на ИФХ, ст.н.с. Чавдар Бонев връчи приветствено писмо от 
името на Директора на ИК – проф. Славчо Раковски. Доц. Румен Каканаков и проф. 
Венко Бешков също приветстваха служителите на ИОНХ с празника им. Винаги 
оригиналният ст.н.с. I ст. Божидар Чорбанов пък сравни лабораториите и 
администрацията на ИОНХ с телевизионни предавания.  
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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. По традиция всички 
се хванаха и на хубаво българско хоро. Проведената 
томбола предизвика много емоции и шеговити 
       асоциации.  
 

 
 
 
 
 
 

Кулминацията на празника настъпи с внасянето 
на голямата торта (виж снимката) и разрязването й от 
Директора на Института.  

Изглежда усилията в научната работа през 
годината бяха поизчерпали силите на колегите от 
ИОНХ, та този път те не се включиха така масово в 
конкурса за танци. Все пак на дансинга четири двойки 
показаха завиден ентусиазъм и умения както в 
класическия жанр – валс и танго, така и в модерния рок 
и нашенската ръченица. Журито на конкурса от 
„независими експерти в областта”- проф. Кръстев, 
проф. Бешков и доц. Бонев присъдиха наградите за 
участниците.  

Скъпи колеги, 
Неусетно изминаха четири години от излизането на първия брой на 

Информационния бюлетин на ИОНХ. В този период нашето издание се превърна в 
пълноценен източник на информация за административната и научна дейност на 
института. Към всеки брой на бюлетина беше проявяван интерес не само от 
работещите в ИОНХ, но и от колеги от други институти на БАН. Надяваме се, че с 
нашата дейност сме допринесли за вашата по-голяма съпричастност към 
административно-организационната дейност и научния живот на ИОНХ.  

На новия главен редактор, пожелавам да продължи  успешно издаването на 
бюлетина, за да бъде интересен и желан от всички нас. 
         Пламен Стефанов 
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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ 
На 24.03.2008 г. в заседателната зала на бл. 11 на БАН се проведе Общо 

събрание на учените към ИОНХ, БАН при следния дневен ред: 

1. Избор на председател на Общото събрание на учените в ИОНХ-БАН 
2. Избор на членове на Общото събрание на БАН от ИОНХ 

По първа точка от дневният ред Председателят на ОС на учените в ИОНХ-БАН 
ст. н. с. II ст. д-р Н. Трендафилова запозна присъстващите с молба до Директора на 
ИОНХ-БАН и до членовете на Общото събрание на ИОНХ-БАН за оттеглянето й от 
поста, поради избирането й за Председател на Научния съвет на ИОНХ-БАН. Ст. н. 
с. II ст. д-р Н. Трендафилова предложи кандидатурата на ст. н. с. II ст. д-р А. 
Найденов и откри дискусия за обявяване на други кандидатури или за подкрепа на 
предложението.  

Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване за избор 
на Председател на ОС към ИОНХ-БАН. След явно гласуване единодушно беше 
избран ст. н. с. II ст. д-р Антон Найденов за Председател на Общото събрание на 
учените. 

По втора точка ст. н. с. II ст. д-р Наташа Трендафилова запозна присъстващите 
със заповед на Председателя на БАН във връзка с изтичане мандата на Общото 
събрание на БАН и с избора на нови членове на Общото събрание на БАН.  

Ст. н. с. II ст. д-р Н. Трендафилова даде думата на Научния секретар на ИОНХ-
БАН ст. н. с. II ст. д-р Е. Жечева, която предложи за членове на Общото събрание 
на БАН две кандидатури: ст. н. с. I ст. дхн Константин Хаджииванов и ст. н. с. II ст. 
д-р Иван Хавезов. 

Предложението беше мотивирано с това, че ст. н. с. I ст. дхн К. Хаджииванов е 
директор на ИОНХ и като такъв е добре да бъде представител в ОС, а ст. н. с. II ст. 
д-р И. Хавезов понастоящем е Научен секретар на Химическите науки към БАН. И 
двамата имат административен опит и знаят как да защитават правата на института. 

Други предложения не постъпиха, събранието премина към процедурата на 
тайното гласуване. При спазване на всички правила, за членове на Общото 
събрание на БАН бяха избрани (с повече от 50% от гласувалите): 

ст. н. с. I ст. дхн Константин Хаджииванов 

ст. н. с. II ст. д-р Иван Хавезов. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 
взети на заседание, проведено на 13.03.2008 г. 

РЪКОВОДСТВО: 
 Научния съвет на ИОНХ единодушно утвърди предложенията на Директора на 
ИОНХ за Заместник директори: ст.н.с. I ст. дхн Е. Иванова и ст.н.с. II ст. д-р 
П. Стефанов и за Научен секретар - ст.н.с. II ст. д-р Е. Жечева. 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ:  
 На основата на резултата от гласуването бе решено трудовият договор на 
ст.н.с. І ст. дхн Нонка Даскалова да бъде продължен за срок от 1 година, 
считано от 01.04.2008г. 

 На основата на резултата от гласуването бе решено трудовият договор на 
ст.н.с. І ст. дхн Донка Стоилова да бъде продължен за срок от 1 година, 
считано от 01.04.2008г. 

НАУЧНИ СЪТРУДНИЦИ:  
 На основата на резултата от гласуването бе решено Мария Георгиева 
Шипочка да бъде избрана за „научен сътрудник” ІІІ ст. 

 На основата на резултата от гласуването бе решено на Мария Николова 
Манчева да и бъде присъдено званието „научен сътрудник” ІІ ст. 

КОНКУРСИ:  
 Членовете на Научния съвет гласуваха единодушно за обявяване на конкурс за 
научен сътрудник III-I степен по научната специалност 01.05.02 
„Неорганична химия” за нуждите на лаборатория „Химични проблеми за 
опазване на околната среда” със срок за подаване на документи 1 месец. 

СЪРЪКОВОДИТЕЛИ:  
 Членовете на Научния съвет гласуваха единодушно, ст.н.с. ІІ ст. д-р А. 
Найденов да бъде избран за съръководител на докторантката Петя Конова. 

 На основата на резултата от гласуването, ст.н.с. ІІ ст. д-р Михаил Михайлов 
бе избран за съръководител на докторанта Радослав Кефиров. 

НАГРАДИ:  
 На основата на резултата от гласуването бе решено Почетен знак на ИОНХ-
БАН І степен да бъде присъден на доц. д-р Димитър Тодоровски, ст.н.с. І ст. 
дхн Костадин Петров и на академик Иван Юхновски. 
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Решения на Научния съвет по обща и неорганична химия 
взети на заседание, проведено по кореспондентен път между 

24.03. – 27.03.2008 г.  

ДОКТОРАНТУРИ:  

На основа на резултата от направеното допитване, Научният съвет по обща и 
неорганична химия единодушно одобрява подадените предложения за 
докторантури: 

 заявка от ст.н.с ІІст. Рени Йорданова, ръководител лаб. СРОС, за редовна 
докторантура по научната специалност „неорганична химия”, шифър 01.05.02 с 
тема на бъдещата докторантура “Синтез и структура на аморфни и 
поликристални материали на база MoO3”. 

 заявка от ст.н.с. ІІ ст. Даниела Ковачева, ръководител лаб. ЛХТТ, за задочна 
докторантура по научната специалност „химия на твърдото тяло”, шифър 
01.05.18, с тема на бъдещата докторантура „Синтез и изследване на оксиди с 
перовскитоподобен тип структура”. 

 заявка от ст.н.с. ІІст. Екатерина Жечева, ръководител лаб. ХПООС, за задочна 
докторантура по научната специалност „неорганична химия”, шифър 01.05.02, 
с тема на бъдещата докторантура „Нанокомпозитни материали като 
електроди в литиево-йонни батерии”  

 заявка от ст.н.с. ІІст. Пламен Стефанов, ръководител лаб. ЛЕС, за задочна 
докторантура по научната специалност „химия на твърдото тяло”, шифър 
01.05.18, с тема на бъдещата докторантура „Отлагане и характеризиране на 
сорбционни метални оксидни слоеве в сензори за регистрация на вредни 
вещества в околната среда”. 

  
 

Главен редактор ст.н.с. ІІ ст. д-р Даниела Ковачева;  
редактори н.с. ІІІ ст. Геновева Атанасова и н.с. І ст. д-р Елена Иванова.  

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


