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Уважаеми г-н заместник председател на Българската академия на 
науките, 

Уважаеми г-н декан, 

Драги колеги и гости! 

Позволете ми, преди да започна, да използвам факта, че основната 
част от личния състав на ИОНХ е налице, за да оповестя една моя 
вчерашна заповед:  

Заповед РД 44 

На основание на .... 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Считано от днешна дата Институтът по обща и неорганична химия да премине от десе-
тична към седмична бройна система. Заповедта да се огласи по подходящ начин сред лич-
ния състав.  

Директор, подпис и печат. 

Въз основа на тази изключително навременна моя заповед, скъпи колеги, имам огром-
ното удоволствие да Ви поздравя по случай 100-годишнината от основаването на Института 
по обща и неорганична химия. Честито! 

Тук по сценарий се предвиждаха бурни ръкопляскания, а те са само полу-бурни. Но 
аз разбирам, скъпи колеги, че все пак е необходимо известно време за да се осъзнае из-
ключителното значение на този факт! 

Традиционният празник по случай 49-та годишнина от основаването на Института по 
обща и неорганична химия при БАН се проведе на 18.03.2009 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 Зам. председателя акад. Александър 
Попов. 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, проф. Здравко Стойнов—Директор на ИЕЕС, Директорът на ЦЛФП—доц. Николай Щър-
бов, от ИК – проф. Соня Дамянова, 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 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, чл. кор. Димитър Цалев –  член на Научния 
съвет на ИОНХ и др.  



Още преди 4427 години древните шумери са оценили значението на числото 49 (или 

сто по седмичната система). За числото 49 много се говори и по-късно – в древноиндийс-

ките Упанишади. Според тези и други древнофилософски школи седем по седем е най-

важната възраст. Каквото хубаво е постигнато до тази възраст се умножава седемкратно 

през следващите 49 години. И мисля, че благодарение на Вашите усилия, както и на помо-

щта на нашите приятели, не навлизаме в тази възраст с празни ръце. 

Нека хвърлим един поглед и към съвременната наука. Както ме осведомиха от ЦЛПА – 

Централната лаборатория по приложна астрология – звездите ще продължават да бъдат бла-

госклонни към нас и през следващите 7´7 години. Накратко: ИОНХ е зодия Риби и през то-

зи период ще бъде под силното влияние на планетата Сатурн. Тази уникална комбинация е 

изключително благотворна за един научен институт, тъй като осигурява заимстване на ня-

кои важни черти от съседните зодии - водолейската нагласа за наука и лидерските пози-

ции на овена. 

Нека сега направим традиционната вече равносметка на изминалата година. За наша 

огромна изненада - отново има с какво да се похвалим. След като три години бихме бара-

бана за проекта MISSION, той взе че свърши. Наложи се да положим усилия за подготовката 
на нов проект – UNION. Този път обаче подходихме интелигентно. Тъй като един проект ос-
вен че трябва да бъде спечелен, трябва и да се изпълнява, ние хитроумно се обединихме 

с един силен и отговорен колектив - този на ХФ. За всеки случай поканихме в борда на 

съветниците и ректорите на ХТМУ и БУ “Проф. А. Златаров. Но това не бе достатъчно и 

ние задействахме тайните си връзки и успяхме да включим в проекта както Института по 

полимери, така и отбрани фрагменти от Медицинския Университет. По UNION ще закупим ня-
каква научна апаратура, ще осъществим някакъв научен обмен, но най-важният резултат от 

този проект – драги колеги – е, че ще има с какво да се хвалим пред следващите три го-

дини. 

Подобна тактика на споделяне на отговорност осъществихме и при закупуването на 

новия Електронен микроскоп с висока разделителна способност. Този път жертвите бяха 

колегите от ЦЛФОП. Също така успяхме без много усилия да организираме един огромен 

консорциум за инфраструктурните проекти. По този начин елиминирахме още в зародиш вся-

ка възможна конкуренция и практически осигурихме спечелване на проекта. Лошото е един-

ствено, че все още не се знае конкретната петилетка, през която ще бъдат отпуснати 

средствата. 

Особено радостна е информацията, че тези наши действия изтощиха недоброжелателите 

ни сред политическата класа. Според високопоставени източници, пожелали да останат 

анонимни, управляващите среди вече са се примирили с перспективата ИОНХ да се превърне 

в перманентен Център за върхови научни постижения. 

Като стана дума за политика - с големи усилия най-сетне миналата година успяхме 

да осигурим известен спад на публикационната активност, който да обвържем с искания за 

повече средства. Сега вече разполагаме с тези данни и аз с чисто сърце мога да заявя: 

Колеги - публикувайте на воля! Нещо повече, новата политика на ИОНХ се обръща на 180о 

и ние вече не само няма да пречим на публикационната активност, но дори ще я промоти-

раме. Така например, ще се постараем да осигурим на всеки от шестдесетте учени от инс-

титута заснемането на три безплатни електронно-микроскопски снимки с висока раздели-

телна способност - нещо което ще представлява зародиша на около 180 научни публикации! 

Забележете, тук даже не отчитаме възможностите за дублиране в материали в пълен текст 

в сборници от научни форуми. Като друга важна стъпка в това направление обмисляме въз-

можността за внос на 10 пост-докторанта от Китай, което от своя страна ще доведе до-

пълнително до около 100 научни статии годишно за ИОНХ. 
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Скъпи колеги! Живеем в смутни временна и постоянно трябва да се съобразяваме с 

новите реалности. Макар и не във всички случаи - смея да заявя, че понякога реакциите 

ни бяха адекватни. Така например, точно преди една година – на 48-годишнината от ос-

новаването на ИОНХ – за председател на БАН бе избран физик. Ние веднага, дори в 

аванс, включихме физик в ръководството на ИОНХ. 

С гордост мога да Ви съобщя, че вече разработваме стратегически насоки за бъде-

щото развитие на ИОНХ. Макар и напоследък да е прието стратегиите да се приемат на 

края на мандата, ние вече започнахме сериозна работа по този въпрос. Мога да Ви ин-

формирам, че стратегията ще бъде многопластова. Вече е разработен вариантът за масово 

ангажиране на личния състав в опаковане на морска луга - естествено през летните ме-

сеци това ще се осъществява в непосредствена близост до суровинния източник. 

А сега да преминем към някои особено приятни части от настоящата реч. За мен е 

удоволствие да Ви представя днешните – станали вече традиционни – спонсори на тържес-

твото. Това са фирма АСМ2, фирма ШАНС-13 и фирма Т.Е.А.М. – с представител г-н Каме-

нов. Аплодисменти за нашите спонсори! 

Колеги, не съумяхме да осигурим повишаване на броя на спонсорите в сравнение с 

миналогодишното тържество, но ние разглеждаме това като добър знак - просто вече об-

ществото очаква от нас ние самите да влезем в ролята на спонсори. 

Искам също така да използвам случая, за да благодаря и на организаторите на дне-

шното тържество: ст.н.с. Митко Христов, ст.н.с. Даниела Ковачева, н.с. Маргарита Ми-

ланова, Иванка Христова и Васил Василев. Нека всички им благодарим. Благодаря и на 

всички Вас, че почетохте днешното тържество. 

Ще помоля академик Попов и председателката на НС – 

Наташа Трендафилова да заповядат, за да използваме 

случая да връчим Почетен знак на ИОНХ във връзка със 

стогодишнината от основаването на института. Имаше 

много номинации – но ето сега акад. Попов ще разкъса 

плика с името на лауреата. 

Академик Попов: Научният съвет на ИОНХ присъжда Поче-

тен знак І степен на проф. дхн Тони СПАСОВ - за него-

вата цялостна творческа дейност и за приносите му в 

развитие на връзките между ИОНХ и Химическия факултет 

на Софийския Университет “Климент Охридски”. 

Проф. Тони Спасов благодари за високото отличие и 

увери всички, че няма да жали усилия за утвърждаване 

на сътрудничеството между Химическия факултет и ИОНХ. 

 

 

 

 

Накрая директорът пожела: “Сега драги колеги искам да Ви пожелая много щастие, 

много хъс и разбира се много успехи през следващите 49 години. Наздраве за служители-

те и за приятелите на ИОНХ!“ 
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Приветствия към колектива на института отправиха Акад. Попов — от името на 

ръководството на Академията, проф. Стойнов от ИЕЕС, доц. Караджова от името на ХФ на 

СУ,  проф. Дамянова от името на ИК, доц. доц. Щърбов и Щърбова от името на ЦЛФП, доц. 

Каканаков от името на Пловдив, доц. Георгиев  от ХТМУ, проф. Венко Бешков от ИИХ и  

проф. Чорбанов от името на ИОХ.  



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 

Институт по обща и неорганична химия  
Българска академия на науките 

http://
www.igic.bas.bg/ 
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От толкова много приветствия и похвали, настроението 

на всички присъстващи се повиши и както си му е 

редът, купонът се разгоря с пълна сила. Тази година, 

на мода в танците определено бяха фолклорните. По 

традиция, всички се хванаха на хубаво българско хоро, 

но имаше и доста вещи в гръцкото сиртаки. Проведената 

томбола, в която колегите от ЛАНС се оказаха най-

големи късметлии, предизвика много емоции и шеговити 

асоциации. Тя бе съчетана и с викторина, в която 

голяма част от наградите спечелиха колегите от 

Аналитична химия.  

 

 

 

 

 

 

 

Кулминацията на празника настъпи с внасянето на голямата торта (виж снимката). 

Тази година тя бе тържествено разрязана от научния сектерар на ИОНХ  Екатерина 

Жечева. Изглежда че тази година, колегите наблегнаха повече на хапването и 

пийването, затова не се включиха 

така масово в танците. По тази 

причина, организационният комитет 

реши да присъди наградите за танци 

на участниците в трите най-хубави 

хора—дайчовото, елениното и дунав-

ското. Наградите приеха Диана 

Рабаджиева, Ивелина Георгиева и 

Рени Йорданова. Честито на всички! 


