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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР1 
 

Институтът по органична химия е един от най-старите химически 
институти на БАН, изминал път на развитие от малка група в Институт по 
химия при БАН (1949 г.; Отделение за геолого-географски и химически 
науки) до днешното водещо научно средище за България в областта на 
органичната химия. Институтът по органична химия при БАН е основан 
през 1960 г. (Решение на Президиума на БАН/18.03.1960 г.), а важен момент 
в развитието му е създаването през 1977 г. на Центъра по фитохимия в 
рамките на съвместен проект на Българското правителство, Програмата за 
развитие на ООН (UNDP) и ЮНЕСКО (UNESCO) за научни и приложни 
изследвания и подготовка на специалисти (проект „Център по фитохимия“ 
– 1976-1987 ($1 000 000)). Институтът по органична химия с Център по 
фитохимия (ИОХЦФ) извършва фундаментални и приложни научни 
изследвания, обучение и експертна дейност в областта на органичната, 
металоорганичната и биоорганичната химия. Развива експериментални 
синтетични, спектроскопски и изчислителни методи, насочени към 
разработването на стратегии за дизайн и синтез на нови съединения и 
подходи за изучаване на природни продукти.  

 

                               
 
Акад. Георги Ранков  Акад. Димитър Иванов  Акад. Богдан Куртев  Проф. Илия Огнянов 

 
Институтът по органична химия при БАН възниква от ИХ-БАН, 

създаден формално в края на 1947 г. с избирането на първия член-
кореспондент-химик на БАН проф. Георги Ранков. В края на 1948 г. е 
избран вторият член-кореспондент-химик на БАН проф. Димитър Иванов. 
Само четирима души персонал са на старта на ИХ-БАН през 1949 г.: проф. 
Георги Ранков, Атанас Йовчев (асистент), лаборант и прислужник, 
приютени в катедра „Органична химична технология“  на Физико-
математическия факултет при Софийския университет. През 1987г. 
ИОХЦФ-БАН (+ филиал в Пловдив) има ~ 300 служители! От началото на 
1953 г. Институтът се премества на партерния етаж и сутерена в сградата на 
БАН на ул. „Сердика“ № 4 (сграда, дарена на БАН от акад. Иван Евстратиев 
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Гешов), където се поставя началото на научноизследователската дейност на 
института. От август 1955 г. ИХ-БАН се премества в левия партерен етаж 
на Института по растениевъдство, блок 23 на БАН (тогава блок I), където 
остава до началото на 1961 г. Следващата „квартира“ на Института по 
органична химия е в сградата на Геологическия институт – блок 24, на 
четвъртия етаж и част от третия. 

 

  
Физико-математическия факултет на 

Софийския държавен университет 

 

Сградата на БАН на  
ул. „Сердика“ № 4 

     
 

Институт по растениевъдство 
(блок 23 на БАН) 

Геологически институт 
(блок 24 на БАН) 

 
Пръв директор на ИХ-БАН е чл.-кор. Г. Ранков (май 1951 – юни 1957 

г.), заместен временно от чл.-кор. Р. Каишев (юни 1957 – януари 1958 г.). На 
11.01.1958 г. за директор на Химическия институт е назначен акад. Богдан 
Куртев (тогава доц. кхн). На 1.04.1958 г. е основан Институтът по 
физикохимия (ИФХ) с директор чл.-кор. Ростислав Каишев, на базата на 
секция „Физикохимия“ на Физическия институт. На 18.03.1960 г. 
Химическият институт на БАН се разделя на Институт по органична химия 
(ИОХ) и Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ). На 10.03.1961 г. 
се създава Отделението за химически науки при БАН. В края на 1964 г. 
химическите институти на БАН се нанасят в нова сграда (блок 11; комплекс 
на БАН – IV км.). През 1967 г. се основават Централна лаборатория по 
електрохимични източници на ток (ЦЛЕХИТ), днес Институт по 
електрохимия и енергийни системи, и Централна лаборатория по 
фотопроцеси (ЦЛАФОП). По-късно (1973) от ИОНХ се отделя като 
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Централна лаборатория (ЦЛАТОХТ) бъдещия Институт по инженерна 
химия. През 1972 г. се създава Единния център по химия, включващ 
химическите институти на БАН и Химическия факултет на СУ.  
Последователно от състава на ИОХ, респ. ИОХЦФ, се отделят и обособяват 
като отделни структурни звена днешните Институт по полимери (1972 г.) и 
Институт по катализ (1983 г.). Пръв директор на ИОХ/ИОХЦФ е акад. 
Богдан Куртев (1960-1989). По-късно ръководството на института се поема 
от акад. Иван Юхновски (1989-1994), проф. Юрий Стефановски (1995-2004) 
и проф. Божидар Чорбанов (2004-2012). Директор на Центъра по 
фитохимия при неговото основаване е проф. Илия Огнянов. 

 

       
Блок 11 на БАН (ИОХ) Първите копки на новата сграда на 

ИОХЦФ 
 

„Химия на мазнините“ (предтеча на секция „Липиди“; днес лаб. 
„Химия на липидите“) е първият научен колектив (Г. Ранков, А. Йовчев, А. 
Попов, Д. Чобанов), оформил се в новосъздадения институт, с който са 
свързани и първите научни постижения на ИХ-БАН: „Метод за 
промишлено отстраняване на метиловия алкохол от плодовите ракии“ – 
1959 г.; проф. Ранков е удостоен с Народен орден на труда (златен) - първо 
отличие за ИХ-БАН. Поставя се началото и на друго структурно звено в 
бъдещия ИОХ-БАН – „Физични методи на анализа“ (А. Трифонов, Б. 
Йорданов, В. Димитров). През онези години, чл.-кор. проф. Д. Иванов, 
ръководител на катедрата по органична химия при ФМФ-СУ, не е заемал 
определена длъжност в ИХ-БАН, но активно е подпомагал развитието му. 
Всепризната е заслугата му за основаването на секции „Природни 
органични вещества“ (начало, поставено с назначаването на проф. Илия 
Огнянов) и „Органичен синтез“, т.е. акад. Д. Иванов има голяма заслуга за 
полагане на основите на бъдещия ИОХ-БАН. Под негово ръководство е 
изучен състава на розовото масло.  

Напълно естествено още в най-ранните години възниква дискусия 
относно характера на изследванията които трябва да се провеждат в 
ИХ-БАН: 
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    Част от първото ръководство на 

ИОХ 
Курс за химици за запознаване с 
методиката – отстраняване на 
метиловия алкохол от плодовите 
ракии 

 

        
През 1954-1958 г. колективът на секция 
„Химия на мазнините“ провежда 
изследвания относно намаляване на 
съдържанието на метиловия алкохол в 
плодови ракии. Част от колектива в 
Коопром – Кюстендил 

 

1957 г. – Отпразнуване в института на 
внедряването на задачата по 
отстраняване на метиловия алкохол от 
плодовите ракии 

 
Проф. Д. Иванов – „БАН трябва да развива наука. Въпросите на 

производството не могат да бъдат обект на неговата дейност.“ 
Проф. Г. Ранков – „Провежданите в института изследвания трябва 

да допринасят за усъвършенстване на производството и неговото 
развитие.“ 

Дискусията продължава и след създаването на Отделението за 
химически науки при БАН: 

Акад. Р. Каишев (директор на ИФХ) – подкрепя вижданията на проф. 
Д. Иванов 

Проф. Г. Близнаков (директор на ИОНХ) – „Закономерно е в БАН да 
се провеждат фундаментални изследвания, свързани с икономиката на 
страната и насоките за нейното развитие.“ 

През 1962 г. ръководството на Отделението за химически науки се 
поема от чл.-кор. Б. Куртев – директор на ИОХ. Оформя се виждането, 
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провежданите фундаментални изследвания да обхванат производството 
на химически, фармацевтични и други продукти, търсене на нови 
възможности за по-ефективно използване на суровините, за опазване на 
околната среда и др. Фундаментални изследвания да се провеждат и с по-
далечна цел в области, в които българската химическа наука е в челни 
позиции (теорията за растежа на кристалите (Странски-Каишев), реакция на 
Иванов). 

Незаменима е заслугата на акад. Б. Куртев за изграждането на ИОХ 
като съвременен институт за изследвания в областта на органичната химия. 
Съвсем ясно това се вижда в представените в този материал спомени на 
наши колеги: „Акад. Б. Куртев успя да създаде, отначало в ХИ-БАН, а по-
късно и в ИОХ, един творчески и колегиален дух, твърде рядък за онова 
време, една среда, в която партийност, връзки, роднинство, не играеха 
почти никаква роля. Неговите критерии за подбор на учени формираха в 
Института плеяда от млади и талантливи изследователи и интересни 
хора“ (проф. Ив. Шопов). Не закъсняват и по-значими постижения на 
учените от ИОХ: 

¾ доказан е строежа на миоглобин от кашалот (Б. Атанасов) в лаб. 
Белтъчна химия;  

¾ синтезирани са и внедрени в производство фармацевтични 
продукти, Булгаркетон (бералгинкетон), Булгарамид (бералгинамид) (Р. 
Влахов); 

¾ синтезирани са и внедрени в производство няколко вида 
органични добавки за блестящи метални покрития в галваниката, 
достижение на ИОХ и ИФХ (Ст. Рашков, Ив. Юхновски, Ив. Пожарлиев) – 
постижение от особено значение за автомобилната промишленост.  

Ходене по мъките винаги е било внедряването на научни 
продукти/резултати в производството:  „Всичко е отлично младо момче, но 
ние няма да внедрим метода ви. Ти по-добре си гледай науката… Ако го 
внедрим ще трябва да намалим производството си – една крушка, 
произведена по вашия метод, ще свети колкото 2, даже 3 наши. Къде ни е 
сметката?“ (метод за получаване на свръхчист азот; продухване на 
крушките с азот, за да се премахне кислорода, след което се пълнят с аргон) 
(проф. Ив. Шопов). Напълно разбираемо възкликва в спомените си проф. П. 
Недков за помощта оказана му от акад. Юхновски: „Юхи, благодаря ти! Ти 
спаси Непролизина!“ (09.08.1993 г. – подписан договор с ИОХЦФ за 
производство на Непролизина). 

Интересно би било за по-младите колеги да знаят каква е била 
щатната структура на ИОХЦФ през 1987 г. (294 служители; вече в блок 9): 
4 секции, 6 лаборатории и 2 проблемни групи (виж спомени на проф. Ст. 
Спасов). По обясними за всички нас причини, през последните три 
десетилетия ИОХЦФ-БАН се редуцира наполовина.  
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Акад. Ив. Юхновски, Чл.-кор Ив. Пожарлиев, проф. Ст. Рашков 

 
 
 

 
 

„Безподобния Янаки Петровски - човекът канцелария“ – Бай Нако дори 
засичаше времената на младите учени, участващи в традиционната 
обиколка на сградата на химическите институти (блок 11) 

 

Лауреати на Димитровскa награда, 1974 г. 
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Маскен бал в бара на таванския етаж (блок 11). Тогава все още 
нямаше ограничения за пушачите.  

 
Благодаря на колегите, направили си труда да споделят спомени от 

най-ранните години в развитието на Института по органична химия с 
Център по фитохимия. Убеден съм, че този материал ще бъде интересно 
четиво за всички, и най-вече за младите колеги, които с основание могат да 
се гордеят, че имат шанса да се занимават с научни изследвания в институт 
с традиции в развитието на органичната химия в България.  

Спомените са подредени в реда на постъпване на материалите и са 
представени в оригиналния им вид.   

 
 
 

Октомври 2015 г.     проф. дн Петко Иванов 
      Директор на ИОХЦФ 
 

 
 
 
 
______________ 
1За някои конкретни данни е ползвана „Историческа справка за ИОХ (бивш Химически 
институт) при БАН от основаването му 1947 г.“ (архив на ИОХЦФ - неизвестен автор, 
а вероятна година 1962-1963), както и някои от личните спомени на колегите. 
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НАЧАЛОТО 
проф. дхн Гергина Ангелова 

 
Институт по органична химия в БАН е регистриран юридически от 

1960 год. Но преди това в БАН имаше Институт по химия, чието развитие 
доведе до обособяване на два самостоятелни института: Институт по 
органична химия и Институт по обща и неорганична химия. Оформи се и 
Отделение за химически науки, което ще включи още и Института по 
физикохимия. Последният се обособи на основата на секцията по 
физикохимия към Института по физика на БАН. 

Началото всъщност е далеч преди 1960 година. През 1950 година в 
БАН е учредено отделение за геолого–географски и химически науки. 
Негов секретар е академик Страшимир Димитров, който е и главен научен 
секретар на БАН. Председател на БАН е академик Тодор Павлов. 

Отделението за геолого-географски и химически науки включва: 
- Институт по геология с директор академик Страшимир 

Димитров, 
- Институт по география с директор член-кореспондент професор 

Живко Гълъбов, 
- Институт по химия с директор член-кореспондент професор 

Георги Ранков – ръководител на катедрата по органична химична 
технология при физико-математическия факултет на Софийския 
Университет. Той заема тази длъжност от 1951г. 

Първият научен сътрудник в Института по химия е Атанас Йовчев. 
Обстоятелствата налагат той да се заеме с организационно-подготвителна 
дейност по изграждането на бъдещия Институт по химия. Той няма работно 
място. Приютяват го в катедрата по органична химична технология.  

 

 
Проф. Гергина Ангелова, ръководител лаб. ХТГ 1978-1989 г. 

Вторият научен сътрудник на Института по химия към БАН се оказа 
моя милост. Заповедта за назначаването ми за младши научен сътрудник, 
подписана от председателя на БАН академик Тодор Павлов е от 3.VII.1952г. 
Професор Ранков ме прие в кабинета си на ул. „Московска“ №4. Запозна ме 
с Йовчев и ми обясни, че първо трябва да решим въпроса с материалната 
база на института. За научната работа ще говорим по-късно. 
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Скоро след постъпването ми професорът ни поведе да видим някакво 
помещение, което се предоставяло на института. Спираме на улица 
„Сердика“ №4. Професор Ранков отключи входната врата на приземния 
етаж. Минаваме през един широк коридор и влизаме в едно празно, 
сравнително просторно и светло помещения – бивша кръчма. Странична 
врата в горния край на този салон ни отвежда в друго, по-малко помещение 
с изглед към вътрешния двор.  

Тримата в пакет обхождаме, оглеждаме и мълчим. Гледката бе не 
особено привлекателна. С Йовчев трудно скриваме изненадата и 
разочарованието си. След повторен обход на помещението и мазето, където 
открихме две самостоятелни стаи, проф. Ранков спря почти в средата на 
голямата неугледна зала, обърна се към нас и леко усмихвайки се, отсече: 
„Ще стане!“ – т.е. ще стане лаборатория на ИХ към БАН. 

На следващия ден професорът ни посрещна с „проект“ на новата 
лаборатория. Той извади лист, на който видяхме начертан един голям 
квадрат и в него два малки успоредно разположени правоъгълници. На една 
от стените на квадрата бе прилепен трети по-малък правоъгълник. Това бе 
генералния план на бъдещата лаборатория на Института по химия към БАН, 
по който започнахме да работим. Ние бяхме снели размерите на отделните 
помещения. Те позволяваха разполагането на две лабораторни маси в 
голямата зала. Уточнихме приблизителните им размери и разстоянието 
между тях. Предвиждахме възможността от двете страни на всяка от тях да 
работят свободно двама сътрудника, да има достатъчно пространство 
между тях за поставяне на бюра, защото кабинети нямаше. Камината 
предвиждахме да е двойна. Страничното помещение решихме да стане 
кабинет на директора. 

Започна изготвянето на проекта за ремонт и преустройство на 
помещенията. Тук Йовчев показа изненадващи познания по строително 
инженерство. Преустройството изискваше нова водопроводна система, 
както и някои специфични изисквания към тях. Всичко бе точно отразено в 
подготвения план. Професорът, видимо доволен от свършената работа, 
сложи подписа си и представи плана в ЦУ на БАН. 

Ремонтът започна. Нашето работно място вече бе на ул. „Сердика“ 4. 
Трябваше да контролираме преустройството. Трябваше да следим за 
дейности, с някои от които, лично аз, се сблъсках за първи път. Работата 
вървеше нормално. Имаше добра организация. Без прекъсване се сменяха 
едни след други различни специалисти. Те се интересуваха от 
предназначението на изгражданите съоръжения и се стараеха при 
изпълнението им. Само електротехниците в началото се отнесоха с 
пренебрежение към нашите изисквания, но бързо се коригираха. 

Работата по преустройството на помещенията завърши в сравнително 
кратък срок и ние влязохме в една нормална лаборатория с голямо желание 
за работа. Общият вид на лабораторията бе привлекателен: масите – 
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покрити с бели фаянсови плочки, с двойни етажерки в средата, снабдени с 
вода и ток. Камината бе изработена в същия стил, с много добра 
вентилация. Малката стая стана кабинет на директора и библиотека. 
Отделът по снабдяване към централното управление на БАН набави 
своевременно необходимото мебелиране. Йовчев прикова на вратата 
табелка с надпис: „Директор“ ( самочувствие). Друго малко помещение, 
отделено от лабораторията със стъклен портал и изглед към улицата стана 
канцелария, а по-късно и кабинет на научния секретар. 

Докато траеше ремонта, двамата с Йовчев работихме усилено и по 
набавянето на най-необходимите прибори, апарати, химикали, стъклария, 
както и на необходимата литература. Предварителен списък бяхме 
подготвили още докато бяхме на квартира в катедрата по органична 
химична технология. Закупените материали пренасяхме предимно ръчно, а 
в някои случаи – с товарната количка на бай Трайко. В мазето се оформиха 
две складови помещения: за химикали и за стъклария. В единия край на 
големия коридор пред тях по-късно обзаведохме стъклодувна работилница. 
Купувахме всичко, което преценявахме че ще е необходимо за работата на 
института. Счетоводно ни обслужваше финансовия отдел към централното 
управление. Не помня да са ни ограничавали в нещо. Пари за наука тогава 
имаше. По-трудно се намираше това, което търсихме. Търговците, обаче, ни 
опознаха бързо и помогнаха много за началното обзавеждане на института. 
Следващите години представяхме своите искания в централното 
управление, което поемаше тяхното изпълнение. 

Личният състав на института към този момент – есента на 1952г. бе 
както следва: 

- директор – член кореспондент професор Георги Ранков 
- младши научни сътрудници – Атанас Йовчев и Гергина Ангелова 
- лаборант – Николай 
- куриер – бай Трайко 
Наличието на материална база позволи кадровото попълване на 

института. Назначен бе следващия научен сътрудник – Иван Панайотов. 
След него постъпи машинописка, секретарка, а също и деловодителка. 
Обявен бе и първият конкурс за старши научни сътрудници – две места. 

Административната работа ръководеше самият Йовчев. Той бе 
стриктен и изряден във всичките си действия. Въведоха се входящ, изходящ 
дневник, архиви, инвентарни книги. Започна оформянето и на библиотека. 
Първите списания, които се ползваха бяха „Реферетивный Журнал” и 
„Chemical Abstracts“. Установен бе и ред за получаване на материали от 
склада. Проф. Ранков държеше на реда. Вече бяхме институт към БАН. 

Задвижваше се и експерименталната работа. Началото постави 
Йовчев. На неговото работно място най-напред закипяха Сокслетови 
екстрактори. Рязане на лента нямаше, но усещане за начало витаеше. След 
Йовчев при Панайотов в двугърлени колби затракаха магнитни бъркалки. 
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Борисов започна експериментална дейност още в първите дни след 
постъпването му. Запомнила съм го втренчен, с шлем на главата, да 
филтрува под вакуум. От камината се понесе аромат от пиролиза на 
коксуващи се въглища. Започнахме на една лабораторна маса, но се 
отправяхме в различни научни направления, почти непознати и без научна 
опора. Но имахме моралната подкрепа на своите учители – проф. Г. Ранков 
и проф. Димитър Иванов. 

Конкурсът за старши научни сътрудници приключи с избора на Асен 
Попов и Мстислав Курчатов – и двамата кадри на физико-математическия 
факултет на Софийския Университет. Изборът се проведе от научен съвет в 
състав: Председател академик Страшимир Димитров, членове – член-
кореспондентите професор Георги Ранков, професор Димитър Иванов, 
професор Ростислав Каишев. Избраните старши научни сътрудници по 
право стават членове на научния съвет. Последва назначаване на 
следващите младши научни сътрудници: Димитър Чобанов и Иванка 
Златева. 

Вторият конкурс за старши научни сътрудници завърши с избора на 
аналитика Асен Трифонов и неорганика Димитър Мирев. Старши научният 
сътрудник Асен Попов бе избран за научен секретар на института. Той се 
оказа подходящ за този пост не само поради тематичната му връзка с 
професор Ранков, но преди всичко заради личните му качества: авторитетен 
научен ръководител, добър педагог и организатор. Заради тези негови 
качества по-късно той бе избран и за научен секретар на Отделението за 
химически науки. 

С назначаването на старшите научни сътрудници започна и 
оформянето на научните колективи – бъдещите секции. Първият научен 
колектив се оформи в състав: проф. Ранков, Попов, Йовчев, Чобанов като 
секция „Химия на мазнините“. Този колектив постави основите на секция 
„Липиди“. От него дойдоха и първите научни постижения на института: 
метод за промишлено отстраняване на метиловия алкохол от плодовите 
ракии, за което проф. Ранков бе удостоен през 1959 г. с Народен орден на 
труда – златен. Това бе първото отличие за научно постижение на 
института. 

Ст. н. с. Мстислав Курчатов постъпи с научен актив в областта на 
аналитичната химия и твърдите горива, но се насочи към проблеми на 
металургията. Това бе времето, когато в страната се подготвяше 
изграждането на металургичната промишленост. В ход бяха интензивни 
геоложки проучвания на находищата на желязна руда, въглища, нефт и 
други природни богатства. 

Ст. н. с. Асен Трифонов уверено пое физичните методи на анализа. 
Под негово ръководство се оформи деен научен колектив: Божидар 
Йорданов, Валентин Димитров. Неговата методична помощ усетиха бързо 
много научни сътрудници в института. 
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Ст. н. с. Димитър Мирев се включи с голям ентусиазъм, но за голямо 
съжаление почина внезапно още в началото и не можа да реализира 
научните си планове. Институтът загуби един сътрудник, трупал знания и 
изследователски опит в продължение на двадесет години в катедрата по 
неорганична химична технология при ФМ факултет на СУ. Стартът на 
неорганичната химия в БАН се забави. 

Освен привличането на вече подготвени кадри, за подготовката на 
специалисти в някои научни направления, незастъпени до тогава у нас, 
институтът поиска аспирантски места. Така като аспирант по химия на 
нефта в Москва замина Димитър Шопов. По химия на твърдите горива – 
коксохимия, заминах аз. На дългосрочна специализация по 
високомолекулни съединения в САЩ замина Иван Панайотов. 

Развитието на института определено вървеше към изграждане на едно 
многопрофилно научно звено. Целта на проф. Ранков, или по-скоро на БАН, 
бе подготовка на кадри и изграждане на научна база, която да обхване 
важни за развитието на страната научни направления. БАН трябваше да 
допринася за осветляване пътя за развитие на страната. Подчертаваше се 
водещата роля на науката за техническия прогрес. За развитието на науката 
се отделяше голямо внимание от страна на държавата, израз на което бе и 
създаването на Комитета за наука и технически прогрес към Министерския 
съвет. 

Такова бе началото, от което химическата наука в БАН пое трудния и 
съзидателен път на развитие и под ръководството на отдадените на науката 
талантливи ръководители достигна днешните висини. 

Близо до нас в този ранен етап бе и член-кореспондент професор 
Димитър Иванов, ръководител на катедрата по органична химия при 
физико-математическия факултет на Софийския Университет. Той не 
заемаше определена длъжност в института, но неговата съпричастност към 
развитието му бе осезаема. Всепризната е неговата заслуга за създаването 
на секция по природни органични вещества, секция по органичен синтез, в 
полагане основите на бъдещия институт по органична химия. Той 
изказваше своите виждания по изграждането на института, по тематиката, 
които невинаги съвпадаха с тези на професор Ранков. Още в началото 
между тях възникна спор за характера на научните изследвания в 
химическия институт на БАН. Той достигна до нас, младшите научни 
сътрудници при провежданите под ръководството на двамата професори 
изследвания на розовото масло. 

По искане на предприятие „Българска роза“ професор Ранков, 
придружаван от Йовчев и лаборанта Николай, заминаха за с. Розино, във 
връзка с някои технологични проблеми при получаването на розовото 
масло. За кратък срок те се справят с проблема. Това бе видимо най-вече от 
изражението на Николай. Той възторжено отвори едно реактивно стъкло с 
розова вода, освежи цялата лаборатория и докладва, че всичко минало 
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много добре. Професор Ранков и Йовчев бяха сдържани. Провежданите под 
ръководството на професор Димитър Иванов изследвания обхващаха 
изучаването на химическия състав на розовото масло. 

Тези скромни постижения бяха първата публична изява на института. 
Те бяха оценени от „Българска роза“ като много полезни. Оценката на тези 
различни по характер проучвания даде началото на дискусията: какви 
изследвания ще провежда химическия институт при БАН – фундаментални 
или приложни. 

Професор Димитър Иванов застъпваше тезата: БАН трябва да развива 
наука. Въпросите на производството не могат да бъдат обект на неговата 
дейност. Професор Ранков смяташе, че провежданите в института 
изследвания трябва да допринасят за усъвършенстване на производството и 
неговото развитие. 

Дискусията естествено се пренесе и в лабораторията. Ние също 
умувахме, търсехме отговор на проблема. Имаше единомислие че 
техническия прогрес се дължи на внедряване на достиженията на науката, 
че без фундаментални, няма приложни изследвания. Приложни, без 
фундаментални изследвания означава застой. Следователно за развитието 
са важни както фундаменталните, така и приложните изследвания. 
Дискусията върху този съществен въпрос съпътстваше развитието на 
института до създаването на Отделението за химически науки, на което бе 
прехвърлен за доизясняване. 

В Отделението, вижданията на професор Иванов срещнаха силна 
подкрепа от страна на академик професор Каишев – директор на Института 
по физикохимия и секретар на отделението за химически науки. Според 
директора на Института по неорганична химия професор Близнаков, 
закономерно е в БАН да се провеждат фундаментални изследвания, 
свързани с икономиката на страната и насоките за нейното развитие. 

През 1962 ръководството на отделението се пое от член – 
кореспондент професор Богдан Куртев, директор на Института по 
органична химия. Професор Куртев не бързаше да се произнася. Той 
проучваше въпроса, търсеше мнението на други специалисти, споделяше и 
с нас младшите научни сътрудници. Така се оформи виждането 
провежданите в отделението фундаментални изследвания да обхванат 
производството на химически, фармацевтични и други продукти, търсене на 
нови възможности за по-ефективно и по-рационално използване на 
суровините, за опазване на околната среда и други. В Отделението 
следваше да се провеждат също така фундаментални изследвания с по-
далечен прицел в области, в които българската химическа наука е в челни 
позиции. Като примери се посочваха: достиженията в областта на теорията 
за растежа на кристалите (Странски, Каишев), както и известната в 
органичната химия реакция на Иванов. Логично бе БАН да направи 
необходимото за успешното продължаване на изследванията в тези области. 
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Розовото масло има и друга заслуга към института. То подсказва 
какъв важен обект за научна дейност, съответстваща на академичен 
институт са природните органични вещества, разкриване на възможности за 
използване на съдържащите се в тях химични съединения. Така то 
допринесе за оформяне профила на следващото научно звено в института – 
„Секция по природни органични вещества“, чието начало бе поставено с 
назначаването на Илия Огнянов. 

 
ОФОРМЯНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ ОБРАЗ НА ИНСТИТУТА 

 
Постепенно се внедряваше академичния стил в работата на института, 

в ръководството и управлението на научната дейност, включващ: 
- основни изисквания при планиране и отчитане на научната 

дейност; 
- ред за приемане на научната продукция. 
Запомнила съм първия годишен отчет за изпълнението на 

изследователския план на Института по химия. Той се проведе на заседание 
на НС под председателството на академик Страшимир Димитров. 
Обсъждаха се резултатите от проведените изследвания по отделни теми. 
Докладваха самите изпълнители – младшите научни сътрудници. 
Академикът се интересуваше от целта на изследването, от актуалността на 
проблема, от избора на методи на изследването, оценката на получените 
резултати, тяхната приложимост, изводите за по-нататъшната работа по 
темата. 

В дискусията участваха всички членове на Научния съвет. Първите 
двама старши научни сътрудници вече бяха встъпили в длъжност. Направен 
бе обстоен анализ на извършеното по отделните теми. Заседанието 
продължи няколко часа. Въпреки това, Научният съвет не успя да приеме 
отчета по всички теми. А те не бяха повече от 5 – 6, при това в начален 
етап. Главният научен секретар наблягаше предимно на избора на темата, 
на предварителното проучване, на подготовката и провеждането на 
изследванията. Очевидно ставаше въпрос за въвеждане на академична 
система за планиране и отчитане на научната дейност в БАН. За нас това 
заседание на Научния съвет бе един семинар по планиране и провеждане на 
научно изследване. Изводите от него бяха приложени при подготовката на 
плана за следващата година. Специално внимание се отделяше за 
концентриране усилията върху по-значими за науката и практиката 
проблеми. 

В първите години от работата на института все още не бе установен 
ред за приемане на научната продукция. Подготвените работи предавахме 
на директора на института, който ги представяше в редакцията на БАН. По 
тази процедура представих първата си работа: „Пластометрични 
показатели на въглищата от Балканския басейн“. Така бе представена 



18 
 

преди това и работа на Йовчев. Но тя бе разработена и оформена под 
ръководството на професор Ранков. Представената от мен работа бе 
подготвена от начинаещ научен сътрудник, без научен ръководител. От 
тогава помня една мъдрост, която чух от професор Чавдар Иванов, а 
именно: „Няма гума която може да изтрие грешката във вече 
отпечатаната работа“. (Цитирам по памет). Смисълът бе, че работата 
трябва да се огледа внимателно от рецензент преди отпечатването. Авторът, 
чието име стои в работата е най-заинтересован от избягването на пропуски 
и грешки, които могат да му струват скъпо. Като аспирант попаднах на 
автор, чието име се цитираше почти във всяка втора работа в областта на 
дисертацията ми, но в отрицателен смисъл. Никой изследовател не 
заслужава такава прослава. 

Освен името на автора, в работата стои и името на института, който 
носи отговорността за нейната научна стойност, който е заложил името си 
под всяка работа на своите сътрудници. Строг регламент за приемане на 
печатната продукция се утвърди по-бавно. Той бе въведен от новия 
директор на института доцент Богдан Куртев. 

Подготвените за печат работи се представяха на научния секретар ст. 
н. с. Асен Попов. Всяка работа се рецензира от двама хабилитирани 
специалисти, след което се докладва в Научния съвет. Той може да приеме 
работата за печат или да препоръча доработването й. Изискванията се 
доближават до тези при защита на дисертации. (До защита на 
дисертационни работи се стигна много по-късно). Затова, работи на нашите 
сътрудници се приемаха вече за печат и в престижните международни 
научни списания почти без забележки. Особено взискателен при обсъждане 
на научните трудове беше професор Близнаков. Той изискваше от 
рецензентите анализ на проведеното научно изследване и оценка на 
приносите, на тяхната значимост. Така постепенно се оформиха и 
изискванията към рецензентите. 

Когато се завърнах от Москва (1958г.) след защита на 
дисертационната си работа в Московския Химико-технологичен институт 
(Менделеевския институт), Химическият институт на БАН бе напуснал 
първата си лаборатория. Той се пренесе в едната от първите две 
новопостроени сгради на БАН на четвърти километър (сграда №23). Тук 
условията за работа бяха значително по-добри. Институтът зае цялата южна 
част от лявото крило в приземния етаж. Заварих старите познати: Йовчев, 
Панайотов, Борисов, Чобанов, Николай, Попова, Иванка Златева, Дечко 
Павлов, Лиляна Кристинова – вече в различни тематично оформени секции. 
Срещнах много нови лица: Илия Огнянов, Николай Мареков, Никола 
Моллов, Слави Иванов, Станчо Дянков, Димитър Тоцев, Алфетина 
Терибенина, Евгений Будевски, Йордан Малиновски и други. Заварих вече 
един структуриран институт, функциониращ по определени академични 
правила. 
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УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНСТИТУТА КАТО НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО 

ХИМИЯ 
 

През 1958 г. ръководството на института бе поето от младия тогава 
доцент Богдан Куртев. Той оглави екип от млади ръководители, с нови идеи 
и нови виждания, екип ползващ се с подкрепата на колектива в Софийския 
университет. Професор Ранков продължи да ръководи секцията по химия на 
мазнини – бъдещата секция „Липиди“. Оформи се деен и синхронизиран 
тандем: директор – научен секретар. Директорът, доцент Куртев – органик-
синтетик, защитил дисертация в Московския химико-технологичен 
институт под ръководството на известния професор Радионов. Научният 
секретар ст.н.сътрудник Асен Попов – органик, технолог, с богат 
изследователски и педагогичен опит, оперативен и стриктен, както в 
научната, така и в управленческата дейност. За кратък период новото 
ръководство успя да наложи академичен стил в управлението на института. 
Активно работеха Директорския съвет, Научния съвет, разширен Научен 
съвет. Те оформяха решенията за управление на цялостната дейност на 
института и контролираха тяхното изпълнение. При обсъждане на важни за 
развитието на института въпроси се поканваха и член-кореспондентите 
проф. Стефан Христов от Химико-технологичния институт, проф. Никола 
Пенчев от СУ. Причастен към работата на института бе почти целия 
академичен състав химици при физико-математическия факултет на 
Софийския университет. Куртев държеше да чуе мнението на 
специалистите. Това даваше възможност на ръководството да намира 
верните управленски решения и да осигури по-успешно тяхното 
изпълнение. 

Развитието на института продължи с още по-бързи темпове. Създаде 
се секция „Органичен синтез“ с ръководител проф. Д. Иванов. Оформи се 
секция по „Природни органични вещества“ с ръководител ст.н. сътрудник 
Илия Огнянов. Професор Георги Близнаков изгради секцията по 
„Адсорбция и катализ“, доцент Николай Йорданов – секция по 
„Аналитична химия“, секцията по „Твърди горива и металургия“ се оформи 
под ръководството на ст. н. сътрудник Мстислав Курчатов, секция по 
„Нефтохимичен синтез“ с ръководител ст. н. сътрудник Димитър Шопов. 
Водещи в този процес са били достиженията на науката, както и 
приоритетите на икономическото развитие на страната, по–специално 
бурното развитие на химическата, на нефтохимическата, на 
фармацевтичната и неорганичната промишленост. 

В института постепенно се утвърди и трудова дисциплина в 
академичен стил. Прието бе, че за научния състав работния ден е 
ненормиран. Това означава, че той може да продължи и след изтичане на 
нормирания работен ден. Това разбиране на ръководството се споделяше и 
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от научните сътрудници, свидетелство за което бяха и светещите до късно 
прозорци в лабораториите и кабинетите. За добрата трудова дисциплина от 
съществено значение бе създаването на атмосфера за творческа научна 
дейност, основна заслуга за което имаше академичното тяло, ръководството 
на БАН и на института. 

Основна грижа на ръководството бе изграждането на материалната 
база, нейното непрекъснато осъвременяване, набавянето на уникални 
апарати и тяхното ефективно използване. В тази връзка от особено значение 
бе изграждането на методичните лаборатории и подготовката на кадри за 
работата в тях. Така бе осигурено рационалното и компетентно използване 
на скъпата апаратура, закупена с оскъдните средства по така нареченото 
второ направление. Последователно бяха обособени лаборатории по 
„Електронна микроскопия“, „Емисионен спектрален анализ“, „Рентгено–
структурен анализ“, „Инфрачервена спектроскопия“ и т.н. Обслужвани от 
висококвалифицирани специалисти, тези лаборатории имат голяма заслуга 
за повишаване равнището на провежданите изследвания във всички научни 
звена в института. Ръководителите на тези лаборатории като ст. н. с. Нина 
Краснобаева, ст. н. с. Божидар Йорданов, ст. н. с. Стефан Спасов и други, 
бяха незаменими консултанти при обработката на получените резултати. 

Повишиха се изискванията към работата на научните сътрудници. 
Завишиха се критериите при подбора и тяхното издигане. Въведени бяха 
световно приети критерии при оценка на достиженията на научните 
сътрудници и на отделните звена. Ще припомня едно заседание на 
Директорския съвет на отделението. Обсъждаше се представянето ни в 
международен научен форум. Предложен бе кандидат, който бил подходящ 
за случая, а освен това до сега не бил ходил в чужбина. Академик Каишев 
спонтанно реагира остро: „Не! Ще отиде този, който ще ни представи 
най-добре, а не който не е ходил!“ Никой не възрази – не на академик 
Каишев, а на изискването, което той защити, защото то бе в унисон с 
високите критерии към кадрите. То отразяваше стремежа на ръководството 
на института при издигането им да се ръководи единствено от техните 
научни постижения. Академик Куртев, който познаваше работата на всеки 
сътрудник, потвърди, че предлаганият кандидат действително е подходящ и 
е подготвен да представи института много добре. Но кой ще ни представи 
най-добре ще преценяваме заедно. 

С всяка изминала година качеството на научната продукция се 
повишаваше. Растеше броят на излезлите от печат работи на наши 
сътрудници в специализираните международни научни списания, както и 
положителните оценки, с които те се посрещаха от международната научна 
общност. Разширяваха се и контактите с промишлеността. Повишаваше се и 
икономическия ефект от внедрени постижения. Присъствието ни започна да 
се усеща, както в страната, така и извън нея. 
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Разбира се, че не всичко е вървяло по мед и масло. Трудности е имало 
от най-различен характер, но преодолими за академичното или институтско 
ръководство, поради което отражението им върху дейността на института е 
била незабележима. 

Възприетият курс на развитие на института, разширяване обхвата на 
неговата дейност, както и утвърждаването на научните секции, закономерно 
доведе до оформянето на Отделението за химически науки в БАН. Към 1960 
година в Химическия институт вече бяха обособени: секция „Липиди“, 
секция „Природни органични вещества“, секция „Органичен синтез“, по 
полимери, по нефтохимия, по неорганична химия, секция по твърди горива 
и металургия, секция по адсорбция и катализ. 

Един поглед върху структурата на института подсказваше 
необходимостта от преструктурирането на научните звена в тематично по-
хомогенни научни единици. Налице бе и съответната материална база. 
Завършен бе строежът на поредната академична сграда, предназначена 
специално за химическите науки (бл.11). Институтът взе участие още в 
изготвянето на проекта и контролираше неговото изпълнение. Специална 
заслуга в това отношение имаше ст. н. с. Атанас Йовчев. Начупените 
вътрешни стени в лабораториите са негово решение. То позволи в 
образувалите се ниши в лабораториите да се монтират етажерки за 
подреждане на химикали и лабораторни пособия, а в кабинетите да се 
изграждат гардероби. Отпадна потребността от шкафове. 

Така през 1960г. от Химическия институт се отделиха секциите с 
неорганична тематика и бе създаден Институт по органична химия. Запази 
се ръководството – директор проф. Богдан Куртев, а научен секретар ст. н. 
с. Асен Попов. Отделилите се звена оформиха Институт по обща и 
неорганична химия с директор проф. Георги Близнаков. Създаде се 
отделение по химически науки, което включи още Институт по 
физикохимия с директор академик проф. Ростислав Каишев. Той бе избран 
и за секретар на отделението. От 1962 г. ръководството на отделението се 
пое от член-кореспондент проф. Богдан Куртев. Периодът на неговото 
управление се характеризира с бурно развитие и утвърждаване на 
химическата наука в БАН. 

Как да определим проведеното организационно преустройство през 
1960 година? То не е начало на химическата наука в БАН, или на 
органичната химия. Кадрите на Института по органична химия поставиха 
началото на химическата наука в БАН и бяха движеща сила в нейното 
развитие. Нали директорът на Химическия институт на БАН стана директор 
на Института по органична химия, а тандема Куртев – Попов заслужено бе 
поставен по-късно на кормилото на Отделението за химически науки. 
Логично е датата на създаване на Института по химия към БАН през 1952г. 
със секциите по органична химия да се счита и за начало на Института по 
органична химия.  
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При оформянето на двата института по органична и неорганична 
химия „Секция твърди горива и металургия“ с ръководител ст. н. с. 
Мстислав Курчатов бе включена в състава на Института по обща и 
неорганична химия. Голямото различие в тематиката на двете групи доведе 
до разделянето им в две самостоятелни лаборатории: Лаборатория по 
редукционни процеси в металургията с ръководител ст. н. с. Мстислав 
Курчатов и Лаборатория по химия на твърдите горива с ръководител ст. н. 
с. Гергина Ангелова. Двете лаборатории продължиха да работят в състава 
на Института по обща и неорганична химия. Методично лабораторията по 
химия на твърдите горива бе свързана с Института по органична химия. 
Трите института бяхме в една и съща сграда и пречки в това отношение 
нямаше. 

По-късно в Института по органична химия се оформи лаборатория по 
горива. Тя обхвана лаборатория по окисление и стабилизация на горивата с 
ръководител ст. н. с. Слави Иванов, лаборатория по нефтохимични реакции 
и процеси с ръководител ст. н. с. Владимир Пенчев, лаборатория по химия 
на твърдите горива – с ръководител професор Гергина Ангелова. 
Оформянето на новата проблемна лаборатория съвпадна с преместването на 
Института по органична химия в специално построената за него сграда. И 
този път секция „Липиди“, в лицето на ст. н. с. Димитър Чобанов, участва 
активно в подготовката на плана на новата сграда и в контрола на неговото 
изпълнение. 

1960 година не е началото на химическата наука в БАН, но тя стана 
начало на качествено нов подем в нейното развитие, довел до изграждането 
на един комплексен научен център по химия. Движещата сила в този подем 
бе вече новата генерация кадри, подготвени в отделението за химически 
науки. Това бяха утвърдилите се специалисти в различни области на 
химическата наука, изследователи със солидна теоретична подготовка и 
достижения при решаване на конкретни научни проблеми. Един от първите 
показатели за творческия потенциал на тази генерация кадри бе 
получаването на блестящото медно покритие, достижение на Института по 
органична химия и Института по физикохимия с колектив: Рашков, 
Юхновски, Пожарлиев. Постижението бе от особено значение за 
автомобилната промишленост.  

Поставено бе начало към задълбочаване и разширяване на 
изследванията в някои перспективни научни области, за които в 
институтите вече бе изграден и съответен научен потенциал. Така се 
обособиха новите специализирани научни звена по научни проблеми, 
свързани с икономическото развитие на страната. Най-напред Институтът 
по физикохимия излъчи Централна лаборатория по електрохимични 
източници на ток – с директор професор Евгени Будевски. След това – 
лаборатория по фотопроцеси – с директор професор Йордан Малиновски. 
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Институтът по органична химия създаде новия Институт по кинетика 
и катализ с директор професор Димитър Шопов, Институт по полимери с 
директор професор Иван Панайотов. Оформи се Център по фитохимия под 
закрилата на ЮНЕСКО, който остана в състава на Института по органична 
химия. Ръководството на центъра пое професор Илия Огнянов. От 
Института по обща и неорганична химия се отдели институт по инженерна 
химия с директор член – кореспондент Димитър Еленков. 

 

 
 
 
 

____________________ 
*** Спомените на проф. Гергина Ангелова са съкратен вариант на текст, подготвен от 
нея за 50-годишнината на ИОХЦФ, но непубликуван тогава (П. Иванов).  

80 годишен юбилей  
 Проф. Ангелова  
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ЗА РАННИТЕ ГОДИНИ НА ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ В БАН 

проф. дхн Благой Благоев 
 

За първите години на  химията в БАН сведенията ми са от моя учител 
академик Димитър Иванов и от спомени на по-възрастни колеги. 
Химически институт с предмет органична и неорганична химия (по-скоро 
лаборатория от няколко души) е създаден в началото на 1949 г. с 
ръководител Димитър Иванов, помещавал се е в няколко стаи в сградата на 
ул. Сердика 4, завещана от Иван Евстр. Гешов. Физикохимиците, част от 
Физическия институт са имали две-три стаи на тавана в централната сграда 
на БАН. През 1954 г. Химическият институт се премества на 4-ти 
километър в първия ново- построен блок за БАН, в партера, като гости на 
Института по растениевъдство. От 1952 г. директор е Георги Ранков, а от 
ноември 1957 г. Богдан Куртев.  

Когато постъпих в института на 1 февруари 1958 г., в присъствената 
книга се под- писвах под номер 18, няколко седмици преди мен бе назначен 
Юрий Стефановски; измежду останалите ще спомена Атанас Йовчев, Иван 
Панайотов, Димитър Чобанов, Димитър Тоцев, Георги Борисов, Гергина 
Ангелова, Нешо Янакиев, Любомир Стоилов, лаборантите Димитър 
Йонков, Мария Минчева, Гина Зюмбюлска, Миряна Понева, Мария 
Иванова,  снабдителят Гайдаров (дано не бъркам името му) и безподобния 
Янаки Петровски - човекът канцелария. Общо института броеше 25-26 
души вкл. Богдан Куртев, Димитър Шопов, зам.директор, Асен Попов, 
научен секретар, Асен Трифонов, д-р Димитър Мирев и Мстислав 
Курчатов., също и Димитър Иванов и Георги Ранков. Счетоводство нямаше, 
то се извършваше от "растениевъдството", имахме миячка на стъкларията, 
Гроздена, и  факира стъклодув Янко Янков-Жанко.  

В течение на година и половина - две,  институтът се разрастна дву- и 
трикратно. Появиха се Илия Огнянов, Тодор Витанов, Николай Паскалев, 
Иван Пожарлиев, Иван Шопов, Стефан Спасов, Димитър Ламбиев, Румяна 
Величкова, Хедвина Дучевска, Божидар Йорданов, Станчо Дянков, 
Елисавета Чупарова, Слави Иванов, Мария Караджова, Петър Недков, 
Александър Ораховац, Мария Ляпова,  Радослав Влахов, Пенчо Далев, 
Атанас Кънчев - счетоводителя и др.; Мирослав Парушев се мъчеше да 
организира в едно стайче библиотека  на института; преместиха се от 
университета Николай Мареков и Никола Моллов, Николай Тютюлков от 
Медицинска академия. Ще добавя и повече от една десетица лаборанти, и 
те грижливо подбирани. В първите години  имаше секции органична химия, 
мазнини, физични методи, неорганични технологии, природни вещества. 
След образуването на Института по неорганична химия през 1960 г. и 
внезапната смърт на д-р Мирев, неорганичните изследвания, заедно с 
хората около Курчатов, се прехвърлиха изцяло към новия институт.  
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  Секция "Органичен синтез", групата от западната  лаборатория, 1968 г. 

 
В ИОХ функционираше Научен съвет от 10-ина члена. Първоначално, 

поради недостатъчния брой хабилитирани, в съвета бяха включени 
Александър Спасов, Христо Иванов и Димитър Симов. Постепенно съветът 
се разрастна, като всеки новохабили- тиран веднага беше включван в 
състава. Заседанията бяха водени толерантно, като всеки по-млад член беше 
изслушван внимателно. Едва през  80-те години атмосферата се промени. 

През 1960 г, се създадоха трите химически института, които 
оформиха Отделението за химически науки в БАН. Институтът по 
органична химия се премести в сградата на Геологическия институт, 1962 
г., пак като квартиранти, на четвъртия етаж и част от третия. Средната 
възраст на състава на института беше около и под 30 години. Може да се 
каже отлично подбрани младежи, преминали през "препитването" на 
директора Куртев, което той провеждаше много старателно и без 
изключения преди назначаването. Началната длъжност беше винаги 
"химик". Имаше време и условия  всеки да се доказва. Атмосферата беше  
ведра, творческа, дружелюбна. Работеше се упорито, много, прозорците 
оставаха да светят до късно, дори и през нощта. Няма да забравя случая, 
когато извършвах продължителна синтеза в среда от течен амоняк късно 
вечерта и на вратата почука д-р Мирев. Той се изуми, че съм останал сам с 
бутилката амоняк и остана с мен до завършване на опита, 1 часа след 
полунощ. 

Искам тук да изтъкна, противно на общоизказвани подозрения 
относно критериите за развитие на кадрите в БАН, че в младия ИОХ такива 
критерии бяха единствено трудовите, научните и колегиалните, 
политически подтекст и намеса  почти не се забелязваше.  А това се 
дължеше главно на тогавашното ръководство на института, лично на 
Б.Куртев и Д.Шопов (въпреки политическата им ангажираност), както и на 
моралните качества на колегите. Тази преценка за днешния ден може да 
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изглежда идеализирана, но въпреки отдалечеността във времето, тя остава 
за мен валидна изцяло. 

  

 
Празник в секция "Органичен синтез", 70-те години. 

 
Плахите опити за публикуване в чужбина постепенно зачестиха, след 

разрешение от служба в БАН!, появиха се поредица  от наши изследвания в 
престижни списания, което привлече интереса на чуждестранни колеги към 
работата на ИОХ. Институтът беше посетен от видни специалисти, по наша 
покана или по междуакадемичния обмен, и се създадоха лични контакти, 
което доведе до посещения на наши изследователи и дори до организиране 
на съвместни изследвания. Най-напред посрещнахме (по памет)  Режьо 
Богнар (Унгария, стереохимия) и Властимил Хероут (Прага,природни 
вещества), след това Хенри Гилман (САЩ, органолитиеви съединения), 
Емил Хардегер (Цюрих, природни вещества), Антон Калоянов (Мюнхен, 
синтезата на хлорофила Щрел-Калоянов), Анри Норман (Париж, винилови 
метални реактиви), Олег Реутов (Москва, рекционни механизми), Раймон 
Калас (Бордо, органосилициеви съединения), Орвил Томас (Манчестер, 
ЯМР), Албер Брюилантс (Белгия, органичен.синтез), Алан Катрицки 
(Англия, реакционни механизми), Жан Жак (Париж, стереохимия, 
Реформатски), В.М.Потапов (Москва, стереохимия), Г-жа Рипан (Клуж, 
петрохимия, вицепрезидент на Румънската АН). Възможно е да пропускам 
други видни гости. 
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Българо-френски колоквиум, Трявна 1980 г. 

 
Институтът вече прояви смелост и да организира международни 

научни срещи. По памет, първата беше семинар по кинетика в почивната 
станция на БАН- Варна с участието на съветските знаменитости Николай 
Емануел и Яков Зелдович, 1968 г. Не искам да пропусна визитата на 
Маргарет Тачер, тогава британски министър на образованието, приета от 
директора Куртев в кабинета му, 1971 г. Друга среща с международно 
участие беше колоквиума по стереохимия и реакционни механизми в 
Слънчев бряг 1975 г. с участие на Мартин Кабачник (Москва, 
органофосфорна химия) и Ханс Шмид (Цюрих, фотохимия). Зачестиха 
предложения и покани за работа и специализации на наши млади учени в 
авторитетни лаборатории. Това укрепи международните ни връзки и 
неминуемо повиши научното ниво на резултатите. Ръководството на 
института, чието съгласие бе необходимо, съдействаше активно (с малки 
изключения) за изпращане на подготовка на проявени млади кадри, както 
на Изток, така и на Запад. Ще спомена само първите получили тази 
възможност през 60-те години - Ил.Огнянов, Ив.Панайотов, Ю. 
Стефановски, Бл.Благоев, Р.Влахов, Н.Моллов, Ив.Пожарлиев, Б. Йорданов. 
П.Недков, А.Ораховац. Разбира се, за високото ниво на нашите изследвания 
допринесе и голямото разрастване на материалната и апаратурна 
обезпеченост, заслуга за което имат както централните органи на БАН, така 
и самоотвержената инициативност на кадрите на института. Аз не съм 
участвал пряко в тази дейност и не мога да дам подробности, ще добавя 
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само, че още в началото на 60-те години имахме инфрачервен 
спектрофотометър. 

В края на 60-те години институтът се сдоби вече със своя сграда, блок 
5 (сега блок 11), споделена с институтите по физикохимия и по обща и 
неорганична химия. Колегите от полимерите се отделиха в Централна 
лаборатория на друго място. Разширението беше много приятно, 
лабораториите широки, обзаведени плотове, достатъчно камини и лаборант 
към всяка работна група. Колективът на института, в истинския добър 
смисъл на думата, изживяваше, може би своите най-добри години. 
Научният живот бих казал ако не "кипеше", то беше много активен. 
Колоквиумите бяха мястото за оценка и решение за публикуване на 
работите, този по природни вещества беше известен с оживените дискусии. 
В секцията орг.синтез фунционираше семинар, на който се разглеждаха 
глави от новоизлязъл основен курс  по стереохимия и реакционни 
механизми; през седмица един от участниците, по жребий, подготвяше една 
глава и правеше експозе, като начало на обсъждане. Доста редовен 
участник в семинара беше самият директор. Реномето на "института на 
Куртев" за научната работа привличаше като магнит завършили у нас или в 
чужбина отлични студенти, на конкурсите за аспиранти (сега докторанти), а 
и за научни сътрудници, се явяваха по няколко кандидати и беше трудно  
кой да избереш измежду отличните оценки. Имаше идващи от индустрията 
заради науката, макар с  по-ниско  заплащане. Тази обстановка 
понастоящем звучи съвсем неправдоподобно! 

Широките коридори спомагаха сякаш за приятелските контакти и 
срещи при неотслабваща трудова активност. Редовни бяха увеселения и 
празници, както в отделни лаборатории, също общоинститутски. Още 
отпреди новата сграда, шефовете  с желание и настроение присъстваха на 
увеселенията, огласявани най-често от магнетофона на Стефановски. Други 
паметни и в по-тесен състав  събирания ставаха в стъклодувната при Жанко, 
при "липидите", в синтеза, при "белтъците". Блок 5 разполагаше с едно 
голямо удобство - т.н. бар на таванския етаж, който по едно време 
фунционираше целодневно и там се срещаха на приказка (напук на 
трудовата дисциплина!?) колеги от трите института. Много от увеселенията 
се провеждаха там, маскени балове, лекции от поканени гости, напр. Валери 
Петров, Николай Генчев, македонския деец Дзавела.  След десетина години, 
доста неочаквано барът бе затворен от академик Куртев. Формално поводът 
беше едно по-разгорещено празнуване на рожден ден на колега с 
причиняване на леки щети, но беше ясно че се търсеше мотив. На мястото 
на бара зейна едно грозно празно пространство, използвано за склад и за 
нуждите на  бойната химия. През 70-те години климатът постепенно 
захладня, някогашните млади навлизаха в средната възраст. 
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Двадесет години от създаването на института, април 1980 г. 

 
Не бих казал, че темпото и нивото на научните разработки бе 

спаднало, даже напротив, работеше се много интензивно и резултатно. Не 
се наемам да оценявам постиженията в института от този период, но ще 
посоча някои от тях. В лабораторията на М.Караджова по белтъчна химия 
беше доказан строежът на миоглобин от кашалот и бе изолиран непознат 
ензим от бактериален произход, предизвикал интерес на конгрес на FEBS. 
Групата на Р.Влахов разработваше наш вариант за синтеза на няколко 
фармацевтични препарата, ако не греша, галантамин и преднизолон. Тази 
тематика позволи да се създадат международни връзки, довели до 
провеждане на два конгреса - във Варна, 1978 г. и София (IUPAC три 
години по-късно) по химия на природните продукти. На тях присъстваха 
съзвездие от световни учени, ще спомена между тях Дерек Бартон, Карл 
Джераси, Бари Трост, Ги Урисон, Дуилио Аригони, Коджи Наканиши, 
Тецуи Каметани, Уилям Дженкс, Андре Драйдинг. Много успешно се разви 
българо-френското сътрудничество по огранометална химия и карбаниони, 
започнато преди десетилетия от Д.Иванов. С участието и  на Химическия 
факултет се проведоха три българо-френски колоквиума в Трявна 1980 г. 
след това в Париж и София, всеки път с над дузина френски представители. 
Силно се разви приложението на ЯМР спектроскопията, с което се повиши 
нивото на структурните изследвания, благодарение на наличието на 
съвременен апарат. Тук съзнателно няма да спомена бляско-образвателите, 
довели до Димитровска награда на Ив.Пожарлиев и Ив.Юхновски, поради 
моето особено мнение към този вид дейност, изказвано отдавна. На 
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повечето международни конгреси и симпозиуми, имащи връзка с 
изследванията в ИОХ, участваха и наши представители с доклади, в т.ч. и 
пленарни по покана, с което може да се каже, че нашата  наука се вмести 
достойно, за времето, на международната сцена.  

 

 
                                    Дерек Бартон и Карл Джераси със съпругите си 

 
Значителен успех институтът постигна със създаване на проекта 

"Център по фитохимия", в рамките на Програмата за развитие към ООН. Аз 
не бях в центъра на неговата дейност, затова ще спомена само помощта при 
доставка на скъпа апаратура, напр. Брукер ЯМР, газ-мас анализатор, 
поканите  като консултанти на чуждестранни специалисти, напр. Гюнтер 
Снацке, Алан Фершт, Ханс Фриц, Антони Кърби, Бил Кристи, Ед Рандал, 
Иля Березин, Волфганг Филипсборн, Фолкер Каше, Марат Карпейски. 
Осъществиха се  редица краткосрочни и средносрочни специализации на 
наши колеги,  и .... голям брой командировки, скъпоплатени, на 
ръководителите на проекта. Следствие на този проект е построяването на 
последната сграда, в която през 1986 г. се премести Институтът по 
органична химия, блок 9. По мое мнение, планирането и реализацията на 
постройката не са от най-успешните.  

От началото на 80-те години линията за ръководене  на института се 
втвърди значително. Ръководството се отдалечаваше от учените. Ресурсите 
за провеждане на все по-сложни изследвания бяха намалени, промениха се 
и критериите за успешна работа. Това беше периодът на т.н. ЦНИРД-ове, 
нескопосен опит за ориентиране на изследванията към приложна дейност. 
Положителното беше, че започнахме да се приучаваме за финансиране по 
проекти. В това отношение  ИОХ не беше от най-подготвените, органичната 
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химия е скъпа наука, особено синтезът и структурните трансформации. 
Въпреки някои сполучливи проекти с финансово обезпечение, в годи- ните 
предхождащи демократичните промени, се създаваше настроение, че 
същински изследвания в модерната органична химия (на веществата!) не са 
лъжица за нашата уста. Много колеги, и то измежду най-добрите, се 
ориентираха към изчислителните методи и изучаването на спектри, с което 
центърът на тежестта на проблематикака в института се премести и 
видоизмени. В такива условия напуснах института след пенсиониране с 
настроението, че  посоката на движение на ИОХ е надолу. 

Сигурно е, че не познавам настоящото състояние на института и 
искам да се надявам, че моят песимизъм ще бъде опроверган. Друго 
сигурно е, че кадрите не се използваха пълноценно, те също могат да 
тръгнат надолу. Защо например е ограничаването им, по мое време, от 
преподавателска работа, въпреки добрите примери показани от наши 
колеги, Ив.Юхновски, Ив.Пожарлиев, Бл.Благоев, дори в чужбина. Нивото 
на сътрудниците в ИОХ не отстъпва на това на колегите от Университета. 
Идеята за обединяване с Химическия факултет или дори за образуване на 
ново учебно заведение в рамките на БАН, с преподаване на чужд език, нещо 
напълно по силите ни, никога не е била близка за реализиране, поради 
съпротива и инертност от двете страни. Уви! Признавам, този проблем не е 
така болезнен за институтите по полимери, инженерна химия, електро- и 
фотохимия. 

Завършвам моя разказ, отнасящ се главно за пролетта на органичната 
химия в БАН, до началото на 80-те. От далечината на  моите години, сега тя 
изглежда чудесна, без носталгия и жалост. А може би това е било така 
заради силата и оптимизма на младостта. 
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КАКВО Е ЗА МЕНЕ ИОХ-БАН? 
проф. д-р Борис Атанасов 

 
Завърших начално училище „Хаджи Димитър”-Сливен, прогимназия 

„Д-р Селимински”, гимназия „Д.Чинтулов”, ФМФакултет-химия на СДУ 
„Кл.Охридски” и постъпих в току що създадения Институт по органична 
химия на БАН, където съм ... и до сега (и завинаги). 

Беше 1960 година. През октомври получих писмо-покана да постъпя в 
ИОХ и след малко местни трудности – отново съм в София. Отивам в т.н. 
„I-ви блок на БАН”, намирам канцеларията и подавам писмото на висок, 
слаб мъж (Янаки Петровски). До него ми се усмихва приятно 
„машинописката” Роза Маринова. Петровски каза, че мога да постъпя като 
химик, но преди това трябва да отида при директора -  проф. Богдан Куртев. 
Аз го познавам добре -  той беше рецензент на дипломната ми работа 
(името му знаех още от мраморната плоча в гимназията). До него беше д-р 
Мария Панайотова-Караджова – също сливенка, която лично не познавах. 
Проф. Куртев ми каза, че Караджова е защитила дисертация в Прага и сега 
ще оглави лабораторията „Химия на белтъчните вещества”, че има вече 
двама назначени – Стефан Д. Йорданов и Петър Недков и че „ще 
изследваме белтъците”... И пита дали съм съгласен. Разбира се! Аз вече 
знаех (виновен е L.Pauling*“The Nature of the Chemical Bond”, която преди 2 
месеца дълго прелиствах на Пловдивския Панаир), че в уникалната структу-
ра на белтъците се реализира ‘принципа за максимално засищане с водо-
родни връзки (ВВ)’*. След доклада ми в Кръжока по органична химия по 
ВВ, те бяха станали  цел на живота ми – как няма да се съглася. И станах 
трети химик-специалист в лаб.”ХБВ” със заплата 80 лв.  

Лаборатория имаше, но място нямаше, където да седнем, камо ли да 
работим. Дъното на левия коридор, до тоалетната, бе преградено, опънати 
бяха два плота, а под тях три табуретки – и ето ви лаб.ХБВ. На завоя на 
коридора бе библиотеката, където Ели(забет) Месинг получаваше от 
Централната библиотека на БАН ‘всичката химическа литература’. Във 
ФМФ ни бяха  научили – не може да се почва никаква изследователска 
работа без подробна ‘литературна справка’. И на плотовете израснаха 
големи купища от „Реферативный журнал - Химия”. Всеки от нас тримата 
следеше различни раздели и записваше върху листче  (1/8 част от А4-лист) 
библиографските данни. Листчетата се трупаха и тематично подреждаха. 
Др. Караджова посети Прага (ИОХБ-ЧСАН, лаб. Б. Кайл), където бе 
специализирала и които бяха майстори в изследване първичната структура 
(амино-киселинната последователност, АКП) на протеините. И получи от 
тях съвет: да започнем с анализ на АКП на миоглобин (Мb) от черноморски 
делфин (Delphinus Delphi,Dd). В този момент изследване структурата на Мb 
от кашалот (MbSW) беше в зенита си и разбира се за нас установяване АКП 
на MbDd бе и опит, и обучение, и научен принос. Трябваше да се почва 
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експериментална работа, но къде? Нужни са хладилници и хладилна 
камера... - екзотика за химика-синтетик. Снабдителят Лазар Лазаров донесе 
голям хладилен шкаф за месо (с огромни ченгели!) и той беше пре-
оборудван в шкаф за препаративни хроматофрафски колони. Нужен е 
сорбент карбоксиметил-целулоза (КМЦ), а я нямаме. Закупуването и е 
възможно, но само с валута, а такива средства няма. За да си я получим се 
доставя целулозен прах и почваме да го сеем и сортираме по размер. 
Веждите побеляват. „Сейте зад сградата”(защото от праха се киха). После е 
суспендиране и отдекантиране, с последвана химическа обработка по 
рецептурата от тетрадката на д-р Караджова. Нужна е вече лабораторна 
маса и част от такава получаваме в мазето, в голямата лаборатория на 
„Химия на природните вещества” (зав. секция проф. Ил. Огнянов), с размер 
един лист филтърна хартия (≈1х1м.). В стаята са Х. Дучевска, Р. Влахов и П. 
Далев с огромно количество изсушена растителна маса, разтворители и 
колони. Знаете ли каква голяма е разликата между техните алумо-окисни 
сорбенти и нашата КМЦ? Огромна. Дойде пролетта на 1961 г. и ние 
получихме две кафяво-черни рибици от черноморски делфин убит ‘за 
научни цели’. Целият институт се струпа, а Янко (стъклодува) дори го 
опита. Почна мелене, екстрахиране и фракционно утайване с амониев сул-
фат. После отдекантиране и диализа на кафяво-червената утайка през 
обикновен, но обработен от нас, целофан. Накрая – нанасяне на КМЦ-
колона и събиране на фракции... ръчно, със звънящ часовник... и така ден и 
нощ – без спиране. Проф. Куртев често набекаляше след 22 часа и обичаше 
между другото да задава въпроси от типа: ”Как се формулира втория 
принцип на термодинамиката?”, когато шах-партията с аспиранта му Г. 
Борисов не е била до там удачна... Едва ли някой сега си спомня (освен 
Пепи) посрещането на първата Нова 1961 Година от основаването на ИОХ. 
То бе огромно веселие, центърът на което бе същият Янко. Добре заполези 
– до днешните 55 години! 

После в лаб.’ХБВ’ постъпи на работа току-завършилата Сийка 
Ракаджиева, но скоро д-р Караджова я прати на специализация в Англия 
(при Prof. C. A. Vernon, в лаб. на Prof. C. K. Ingold!), който преди всички 
показа, че в катализираната от ензима лизоцим реакция участва карбкатион. 
На овободеното от Сийка място се търсеше заместник и аз предложих да 
бъде Николина (Нина) Влахова (после Стамболиева), бидейки уверен в 
нейния трудохолизъм и умение да ‘копае докрай’. Работата по АКП на 
MbDd вървеше спешно, особено при Петър в сътрудничеството с колегите 
от Прага. От тях получихме първия в ИОХ колектор за сбор на фракции 
(направен от д-р Змърхал), големи хроматографски вани и мн. др. пособия. 
Връх бе специалната доставка на автоматичен аминокиселинен анализатор 
(АКА) направен за нас в ИОХБ на ЧСАН. За него трябваше да се грижи 
специално-обучен лаборант и за такъв беше назначен задочния студент 
Николай Генов. Лабораторията завърши дешифриране на секвенцията на 
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MbDd. Междувременно ние бяхме инициатори да се организира заедно с 
катедра „Органична химия” на ХТИ (проф. Ч. Иванов) семинар „Структура 
и функции на пептиди, ензими и белтъци”, който се събираше всяка сряда 
два пъти месечно. Обсъждахме ‘работи в ход’, не завършени, за да може 
обсъждането да е полезно. Събирахме обща база данни от литературата; 
имахме общи разпечатани перфо-картони, обменяхме цитати на интересни 
статии намирани в „Current Contents Life Sciences”. Аз следях  и “CC 
Physical and Earth Sciences” и пълнех тетрадки с цитати и адреси, за да се 
искат отпечатъци от авторите. Така запълвахме липсата на специализирана 
и бърза информация. След няколко години упорита работа ние бяхме 
напълно ориентирани къде какво се работи в цял свят по белтъчната 
проблематика.  

Моите интереси ме насочваха все повече към физико-химичните 
свойства на белтъците. За ренгеноструктурен анализ по онова време у нас 
не можеше дори да се мисли, а ролята на ВВ в стабилността на белтъчната 
структура бе явна. Нямаме много от ползваната в света апаратура, но ИОХ 
получи френски записващ спектрофотометър, а нашият MbDd е хромопро-
теин (с природен „оптичен белег”!) и аз подробно записвах спектралните 
промени под действие на различни химични и физични агенти. Д-р 
Караджова иска да се публикуват резултатите, аз разбирам, че това още не е 
наука, но ... щом трябва. За специализация ‘на Запад’ не можеше да се 
мисли. При нашите колеги от лабораторията на д-р Кайл няма такава 
тематика (в съседна лаборатория на д-р Седлачек се бяха провалили поради 
неудачен избор на обект), оставаше ‘на Изток’, в Русия, където нашата 
наука едва навлизаше, но там имаха мощна молекулна физика. И аз избирам 
лабораторията на проф. С. Е. Бреслер (проф.М.В.Волкенштейн все още не 
бе демонстрирал участие в белтъчна тематика) – и двамата в Института по 
високомолекулни съединения (ИВС), Ленинград. Половин година 
проведена във физическата част на ИВС („на Биржевом”) ми позволи да се 
срещна с много и големи учени (нямам възможност и място да ги изредя), 
да работя в две лаборатории и най-важно – да поема дъх от семинарите, в 
които живееше голяма наука. Разбрах, че не дребнотемието и „(i+1)-ят 
вариант” е път в науката, не „обекта”, а „явлението” трябва да е предмет на 
научното търсене. И това се оказа критично за работата ми и доста различно 
от виждането на повечето от колегите ми в ИОХ . 

Върнах се с много данни получени за Mb, за негови производни и др. 
хемопротеини на магнитния (Фарадеев) спектрополяриметър построен от 
Ю. А. Шаронов, с усвоена методика за изследване термичната стабилност и 
разгъване на протеини във водно-карбамидни разтвори и мн.др. умения. 
Тогава с дипломантката-физик Светлана Митова намерихме условията и 
доказахме пълната термична ренатурация на цианомет-Mb (публикувано в 
ВВА, 1970, 214: 69-82). На международен симпозиум в Солун докладвах 
данни по различието в стабилността и механизма на разгъване на фери- и 
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феро-Mb производни, в които по-късно проф. М. В. Волкенштейн видя 
проявление на неговата теория за „конформона” и представата за „елек-
тронно-конформациони взаимодействия” в белтъците. 

Трябваше да се намери проблем за лабораторията. Чешките ни колеги 
подсказваха – ензимен катализ. Имаше трасиран биохимичен подход – 
ензимни интермедиати, преходен комплекс, субстратна специфичност... на 
ензими с неизвестна 3D-структура (тези с известна са вече ”опоскани” от 
западната наука). А аз твърдях, че истински приноси може да имаме само, 
ако ползваме онова, което вече се знае и боравим с известни в PDB 
конкретни молекулни модели. Мисля, че единствен Д. Петков разбираше, 
че това е пътя и той сам тръгна по него. Определено за това повлия 
дипломната му работа върху квантовата химия на ретинала (водена от 
Ф.Фратев и провокирана от мене). В дискусията се включиха и други 
сътрудници от ИОХ с предложение обединяване на нашите белтъчни 
знания и ензимен катализ с подходите на физичната органична химия. Това 
бе също вече доказан път. 

Явно работата ми в ИВС-
АНСССР е оставила следа в руските 
ми колеги (проф. О. Б. Птицын) и те, 
организиращи по новому Институт по 
белтъчни изследвания в академичния 
град Пушчино-на-Ока, пратиха в 
София д-р П. Л. Привалов с покана да 
отида за 2-3 години на работа при тях 
със семейството си. Проф. Куртев 
подкрепи предложението им, като 
временна командировка без заплата в 

ИОХ, но със заплата от страна на АНСССР (135-то постановление на МС 
тогава). И така 2 години в ИБ (в лаб. „Термодинамика на белтъците” на д-р 
Привалов) и следващи 2 год. в ИБФ (в лаб. „Молекулна биофизика” на 
проф. М. В. Волкенштейн) – също в Пушчино, формално ме откъсваха от 
ИОХ, но контактите ни бяха непрекъснати: помагах в експериментите на 
аспиранта на Б.Алексиев по спектрофлуориметрия на випоксин н неговите 
компоненти (Б.Чорбанов); следдипломната специализация на П. Христова в 
ИБФ АНСССР и мн.др. В отдела „Биомолекулни структури” на проф. А. И. 
Китайгородски в ИБФ ми бе предоставено да организирам самостоятелна 
изследователска група, с която публикувахме съвместни изследвания с 
колеги от различни институти (в това число и от ГФР, с проф. К. Герзонде). 
А с д-р Е. А. Бурштейн освен съвместна работа по спектрофлуориметрия 
възложихме на дипломанта (тогава) Е. Пермяков да пресметне зарядовите 
взаимодействия в MbSW като най-проста Кулонова електростатика. 
Трябваше да се обяснят наши нестандартни рН-зависими опитни данни при 
спин-белязани Mb-и и други изследвания... 
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Филип (Фратев) ми пишеше, че като се върна в София ще направим 
силна и комплексна биофизична лаборатория. Като се върнахме (1974г.) 
лаб.ХБВ беше част от МОЕРОС, а в ЦЛБФ ставаха трагикомични неща. 
Добре познатия ми президент на АН СССР акад. Ю. А. Овчинников 
неочаквано пристигна у нас, бързо се ориентира в нашата среда, обеща и 
прати голяма делегация от учени да се запознаят с нашата биологична наука 
и да предложат как тя да стане в съответствие със световната (!). Косвено 
това засягаше и ИОХ, който с програмата на ПРООН за интегриран 
„Център по фитохимия” си поставяше белтъчната „брошка” и искаше да 
участва в модерната биотехнология. Проф. Куртев ми възложи да напиша и 
изнеса доклад в Института, което направих. Президиумът на БАН искаше 
да се извърши реорганизация (не само административна, но и тематична). 
Така в ИОХ с ЦФ в 1978г. бе създадена самостоятелна лаборатория 
„Биофизична химия на протеините” (ръков. Б. Атанасов), в която беше 
включена и групата на д-р Н. Томова. В последствие бях уговорен „по 
съвместителство” да оглавя в ЦЛБФ секция „Биофизика на мембранните 
белтъци”. Направих всичко двете звена да имат общ научен живот 
(семинар) и различна тематика. Тогава формално и силно взимосвързване 
имахме „теоретици и експериментатори”. Първите изчисляваха рН-
зависими свойства на белтъците, с които се занимаваха експериментатори-
те; вторите измерваха рН-зависимите им свойства и се стараехме да 
свързваме тези два подхода. Така за първи път (бих казал в света) в 1984 г. 
се появи тримерния модел на зарядовото поле на фери(мет)-Mb. Изопотен-
циалите нанесени на мащабно подредени стъклени плочи пресъздаваха 
полето около тримерната структура на протеина. Първата 3D-EPM е 
показана на колажа вляво, който ми подариха в чест на 70-та ми годишнина. 
Тя отвори път на системни изследвания за връзка между разпределението 
на молекулния електростатичен потенциал (ЕРМ) и пространствената 
структура на протеините; огромната му роля при тяхното функциониране. 
Считам, че това бе най-голямото ни достижение. То  е демонстрирано в 
публикация върху механизма на електростатичния катализ на β-лактамаза 
ТЕМ1 (виж PNAS USA, 97: 3160-5).  

Към лабораторията ни заработи цял изчислителен център с върхови 
графични възможности благодарение на подарения от MPIB калиграфен 
Evans & Sutherland PS350, Mini-VAX-325 и много друга наша техника. 
Тогава прекарахме коаксиалния кабел по тавана на II и IV етаж на бл. 9 и го 
свързахме модемно с КЦИИТ (В. Събев и проф. К. Боянов). Беше 
осъществена първата BITNET-ова връзка през Виена по академичната 
мрежа EARN. Тук бих записал моя адрес: 
ATANASOV/BGCICT@ATGBOX.EDVZ.UNI-LINZ.AC.AT (Ура! Записът 
посиня!). Тогава трябваше да се изпрати писмо-заявка до централата на 
създаващия се Интернет с 6-т значно име на института и Сашо (нашият 
пръв нет-менъжер) записа ORGCHM. После сложихме два HUB-а и с 

mailto:ATANASOV/BGCICT@ATGBOX.EDVZ.UNI-LINZ.AC.AT
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„усукана двойка” свързахме РС-та на 12 места в Института. Появи се слух, 
че искаме да печелим от това и колеги, които повярвали не искаха да бъдат 
свързвани. Не се разбираше, защо нашата инж.Маргарита Иванова се грижи 
за цялата мрежа, докато накрая всички я викаха за помощ. Но не можахме 
да я задържим... Както и центъра! 

Минаваха години и благодарение на активната ми преподавателска 
дейност и четене на лекции в Биологоческия, Физическия и Химическия 
факултети на СУ, в ХТИ и катедра „Биотехника” по „Биоелектроника” на 
тогавашния МЕИ остана да тлее една стара идея, че уникалната 
електростатика на много белтъчни молекули може би работи като 
„молекулен процесор”. Беше крайно ясна физическата аналогия между една 
ВВ „потопена” в белтъчния ЕРМ и полевия транзистор; мрежите от ВВ в 
белтъчните структури и  мрежите от транзистори в микроелектронните 
устройства. Обсъжданията с проф. М. Христов показваха, че следва да се 
проучи. Бе обявена аспирантура, направен проект, одобрен и финансиран от 
Нац. Фонд и със средствата за ИОХ бяха доставени уникални за времето 
NVIDIA супер-микро-компютри, работещи с хиляди GPU. Моят аспирант 
Ал. Кантарджиев преформатира стари и създаде много нови програми за 
сървърно ползване, в това число и анализ на белтъчни мрежи от ВВ. Бе 
показано, че редица ВВ-мрежи са аналози на работни модули в  
микроелектрониката. Втори аспирант на проф. Христов показа, че има и 
такива, които имат качествата не  само на аналогови, но и на цифрови 
модули. Изследванията и сега са в ход, но чакат финансова подкрепа... 

Лаборатория „Биофизична химия на протеините” работѝ по 
множество национални и международни проекти с участие на учени от цял 
свят. Само д-р Б. Атанасов има публикувани над 140 научни статии с над 
110 съавтори от 10 страни: България, Русия, САЩ,  Германия, Япония, 
Франция, Швейцария, Австралия, Чехия и Унгария. За периода от 1965 до 
1994 г.г. има изнесени (по списък) над 196 съобщения и доклади на 140 
научни събрания; има 4 авторски свидетелства, едно от които (препарат 
срещу мултиплена склероза „Цитодин”) бе избран за най-значимо 
„Изобретение на годината”. Повече от половината от сътрудниците на 
лабораторията имаха самостоятелна публикационна дейност като д-р Н. 
Томова, д-р А. Кършиков, д-р П. Христова, д-р Ил. Железаров, д-р Емил 
Алексов, д-р М. Митева и мн.др., всеки от които в сътрудничество с колеги 
от Германия, Швеция, САЩ, Англия, Франция и много други страни 
образуваха „разклоненото дърво” на лабораторията...                                                                                

Отдавна пенсиониран аз не съм престанал да работя и публикувам от 
името на ИОХЦФ. Останал „сам войн в полето” аз отдавна помагам в 
изследванията на групата на проф. П. Долашка, изследвах капсидата на 
коксаки-вируса с проф. А. Гълъбов, работих дълго с аспирантката ми д-р Л. 
Руменина от БФ на СУ, с която показахме, че е възможен необикновен вид 
инхибиране при свързване с вещества, които променят посоката на 
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функционално-важен електричен момент (J. Mol. Recognition, 2007, 20: 405–
415). Работих дълго по електростатиката на главния хистосъвместим 
комплекс (МНС2) с колеги от Физ.Ф-т на СУ, а в момента завършвам с 
бившите ми колаборатори от Пущчино, Русия подобен анализ на 
ендонуклеазата никаза и неин мутант, резултатите от който докладвах на 
семинар в ИОХЦФ на 28.04.2015г. Мисля, че показах – за мен Института е 
всичко. Което направих и правя е резултат от всеотдайната помощ в къщи 
на съпругата ми инж. Мария Атанасова. 

Преди години, тогава Председател на БАН, акад. Балевски беше 
обяснил образно защо нашата наука „не се вижда” в света на науката. ‘На 
„хълма Кембридж” израства малка фиданка и всички я виждат и хвалят, 
а в дълбокия „дол София” расте голям, висок бор, но върхът му не се 
вижда и никой го не знае.’ Традицията и приемствеността прави хълмове, а 
дребнавостта и безнаследието рови дълбоки долове. Нима не е ясно, че 
всичко зависи от нас? Че свързани поколения правят  наука, а не всяка 
генерация да преоткрива велосипеда? 
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ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕПР СПЕКТРОСКОПИЯТА В ИОХ И БЪЛГАРИЯ 
 

проф. дхн Никола  Йорданов (Кольо-ЕПР-а) 
 
Член на ИОХ-БАН  в периода 1967 – 83 г. ….и след това. 
 
За първи път спектроскопията на Електронния Парамагнитен 

Резонанс (ЕПР) бе въведена в химията у нас през 1967- 68 г. в Института по 
органична химия при БАН. Преди това, обаче, историята на ЕПР 
спектроскопията в България има друго начало. През 1961 г. в научната 
литература се появява статия, описваща наличието на ЕПР сигнал в РНК. 
Тази статия възбужда интереса на акад. (тогава ст.н.с.) Румен Цанев от 
Централната биохимична лаборатория (ЦБХЛ) при БАН. След търсене се 
установява, че такава апаратура се произвежда само в САЩ и Япония и то 
под ембарго, поради използваната в нея високочестотна микровълнова 
техника, приложима в радарите. Тъй като времето „лети” и вече е 1963 г., 
той моли акад. Г. Наджаков (Директор на Института по физика при БАН) да 
построят такава апаратура. По това време повечето физически апарати, 
между които и ЕПР спектрометър, конструиран от акад. (тогава н.с.) А. 
Держански, бяха „собствено” производство. Акад. Наджаков се съгласява и 
възлага на н.с. Г. Стайнов и н.с. А. Малиновски да  конструират два 
спектрометъра с условието единият да остане в ИФ, а другият - за нуждите 
на ЦБХЛ. Работата започва и ЦБХЛ назначава и командирова в ИФ Н. 
Йорданов като помощник на главните конструктори при условието, че след 
като апаратурата бъде готова той ще работи с нея в ЦБХЛ . Работата 
започна и през 1964 г. първият български ЕПР спектрометър (фиг. 1) беше 
готов (това беше отбелязано във в. Вечерни новини, бр. 3884/29.02.1964 г. – 
фиг.2). Вторият апарат беше готов след около 6 месеца. Тук ще отбележа, 
че и при двата спектрометъра се използваше микровълнов източник 
(клистрон),  работещ при дължина на вълната около 10 см. Това имаше 
някои предимства, но получените резултати визуално не можеха да се 
сравняват с фабрично произведените, които работеха в областта на 3 см 
диапазон. Междувременно, обаче, в литературата са се появили няколко 
статии, опровергаващи наличието на парамагнитен сигнал в РНК. Нещо 
повече, авторите на първото съобщение излизат с обяснение, че 
наблюдаваният ЕПР спектър се дължи на замърсяване на пробата. С това 
интересът на колегите от ЦБХЛ към ЕПР спектроскопията спадна и когато 
вторият спектрометър беше доставен в лабораторията (1965 г.), никой не 
прояви интерес. Тъй като за мен при тази ситуация бяха загубени няколко 
години, то аз се ориентирах към собствени изследвания върху структурата и 
реакционната способност на метални комплекси. 
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Фиг. 1. Първият ЕПР спектрометър, конструиран в България. 

 

 
Фиг. 2.  Факсимиле на съобщението на в. Вечерни новини, бр. 3884829.02.1964 г. 
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Първоначално бе проявен интерес върху различията във вида на ЕПР 
спектрите, регистрирани в 3 и 10 см диапазони.  Новината за наличието на 
ЕПР спектрометър в района на 4-ти километър (където бяха и сега са 
всички природо-научни институти на БАН) се разнесе и първите желаещи  
да ползват възможностите му не закъсняха. Един от първите беше проф. 
(тогава н.с.) Ив. Шопов от секция „Полимери” на ИОХ, впоследствие 
Институт по полимери.  Получените резултати обнадеждиха и други колеги 
от тази секция като проф. Ив. Панайотов, който в последствие изпрати 
двама дипломанти Хр. Цветанов и Ил. Рашков (сега академик и чл. кор. на 
БАН). Работата непрекъснато се разрастваше и колеги и от  други секции на 
ИОХ напр. „Горива” (Л. Лазаров, и В. Минкова) ползваха услугите на ЕПР 
спектрометъра. Това възбуди интереса на колегите от ИОХ, а от друга 
страна ембаргото за уреди, работещи с генератори в микровълновия 
диапазон, частично отпадна. Тези генератори не се продаваха отделно, но 
като включени в друга апаратура, тяхната продажба беше възможна. Това 
положение бе използвано, и ИОХ бе успял да издейства от Министерството 
на химията средства за закупуването на един ЕПР спектрометър от фирмата 
JEOL, Япония. Този спектрометър беше експониран на Пловдивския панаир 
през 1967 г., след което трябваше да се достави в Института. Във връзка с 
това ИОХ, чрез н.с. Ив. Шопов, бе предложил на акад. Куртев да ме назначи 
с оглед организирането на лаборатория при тях. Приех предложението и на 
1.11.1967 г. постъпих на работа в ИОХ. Изненадващо не бях назначен към 
секция „Физични методи”, където се намираше основната част от 
„уникалната” апаратура на института, а в секция „Химична кинетика и 
катализ” с ръководител акад. (тогава ст.н.с.) Д. Шопов. Моите първи задачи 
бяха подготовка на помещение, подходящо за апаратура с електромагнит от 
3 т., и проследяване на доставката на апаратурата от „Електроимпекс”. 
Помещението беше подготвено относително бързо, тъй като сред 
посочените помещения бе предоставено и едно в сутерена на блока, където 
беше лесно да се приготви сериозен фундамент заради теглото на 
електромагнита, който е основна част от спектрометъра. Контролът за хода 
на сделката от страна на „Електроимпекс” също започна добре, тъй като 
специалистката, която водеше преговорите, ме информираше редовно за 
хода им. От страна на производителя беше направена значителна отстъпка 
от първоначалната цена и всичко сочеше благоприятно приключване на 
преговорите. То обаче се отлагаше, а средствата предоставени от 
министерството на химията бяха „бюджетни”, т.е. те можеха да се 
използват само в рамките на календарната година. Такава беше ситуацията 
до 27 декември 1967 г. На тази дата бях информиран от горната 
специалистка, че договорът за покупката е готов, но зам. директорът на 
„Електроимпекс” отказва да го подпише по неизвестна причина. След като 
научих за това, поисках среща с този зам. Директор, за когото научих, че 
преди е работил в МЕИ (сега ВМЕИ) като помощник ректор. Срещата се 
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проведе на 27 декември 1967 г. и на нея твърдо ми беше заявено: „Знам 
цената на Електронните микроскопи, а тази е изключително висока”. 
Опитах да възразя, че това не е електронен микроскоп, но възраженията ми 
не бяха приети. Отидох при специалистката, която водеше преговорите, и я 
запитах защо зам. директорът говори за електронен микроскоп и не му ли е 
било обяснено, че тази апаратура е съвсем друга. Отговорът беше, че му е 
било обяснено, но той не го е приел. Причината за това вероятно беше 
името на фирмата производител на спектрометъра – JEOL (Japan Electron 
Optic Laboratory), която продаваше електронни микроскопи в България. 
При тази ситуация единствено министърът на външната търговия можеше 
да даде разрешение.  Върнах се в Института и информирах проф. Куртев (в 
това време ст.н.с. Д. Шопов беше на дългосрочна командировка във 
Франция).  Бях попитан какво мисля за проблема и отговорът ми беше, че 
имам съученик и приятел от детските години, К. Главанаков,  който е 
секретар на министъра на външната търговия,  и ще му се обадя за съвет.  
Акад. Куртев одобри предложението ми и поиска да го информирам за 
развитието на проблема.  Срещнах се с моя приятел и след като му 
представих случая, той предложи да организира среща с министър Будинов, 
но задължително трябваше да присъства представител на ръководството на 
Академията. Съобщих ситуацията на акад. Куртев и той се съгласи да 
организира делегацията. Срещата беше организирана за 29 декември 1967 г. 
след обяд. От страна на Президиума на Академията бе акад. Р. Каишев, 
който по това време беше зам. председател на БАН, и предварително беше 
информиран за проблема, акад. Б. Куртев, директор на ИОХ и на 
Отделението по химически науки при БАН и моя милост. След като бяхме 
въведени при министър Будинов, той ни настани на една маса далече от 
бюрото му, попита по какъв повод искаме тази среща и с какво може да ни 
помогне. Акад. Каишев каза, че аз мога да обясня всичко в детайли. 
Министърът каза, че ме слуша и аз му обясних ситуацията. След като 
приключих, той се обърна към двамата академици и ги попита поддържат 
ли моето изложение. Отговорите и на двамата беше „да”. Тогава 
министърът стана от масата, отиде до бюрото си, поиска телефонна връзка с 
зам. директора на „Електроимпекс” и му каза „Искам утре (30.12.1067) да 
ми докладваш, че тази апаратура е закупена”. Така приключи одисеята с 
доставката на спектрометъра. 

През януари 1968 г. ЕПР спектрометърът беше инсталиран от нас, 
пуснат в редовна експлоатация през февруари от японски специалист и 
редовната му  експлоатация започна.  В първите седмици акад. Куртев 
посещаваше редовно лабораторията и се интересуваше от работата и 
натоварването на апаратурата. Може би един месец по-късно той ме извика 
в кабинета си и след обичайните въпроси за състоянието на лабораторията 
ме посъветва: „Вие работите с уникална апаратура. Ще имате искания от 
много колеги за регистриране на спектри, те ще разчитат на Вашата 
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помощ при тълкуването им и ще Ви предлагат съавторство в 
публикациите си. Помагайте им, но Ви препоръчвам да не приемате 
съавторство, тъй като впоследствие може да имате неприятности”. 
Това предложение стана правило за мен през всички следващи години от 
моята работа. 

Сред един от първите, които поискаха да се търсят свободни радикали 
в пробите им беше н.с. С. Иванов (в последствие проф.). В спектрите, обаче, 
свободни радикали не се регистрираха, а само спектър със структура, 
наподобяваща комплекс на мед(II). Този спектър не беше интересен за С. 
Иванов и той го изостави. Аз обаче бях заинтригуван и продължих да го 
изследвам. Оказа се, че този комплекс е бис(R1,R2-дитиофосфато)мед(ІІ). За 
този тип комплекси в момента имаше само две публикации и следователно 
бяха изследвани твърде малко. Поради това те станаха основна задача на 
по-нататъшните ми изследвания, които бяха разширени и с подобните им 
сяра съдържащи комплекси бис(R1,R2–дитиокарбамато)мед(ІІ) и бис(R-
ксантогенато)мед(ІІ). Изследванията бяха съгласувани със ст.н.с. Д. Шопов. 
който ги одобри и ме информира, че за да раста в кариерата преди всичко 
трябва да защитя дисертация за „кандидат на химическите науки”. Тук ще 
отбележа, че по това време в Института, който наброяваше над 200 члена, 
само двама не бяха химици. Единият (В. Димитров, впоследствие проф.) 
беше електроинженер и имаше основна задача да поддържа ЯМР 
спектрометъра, и вторият (Ат. Палазов) беше физик, който преди бе 
работил като стъклодув в Института.  Поради това помолих акад. Куртев да 
ми разреши на следвам химия задочно. Отговорът обаче беше „по-добре 
работи и в процеса на работата ще научиш това  което ти трябва”. Така 
работата ми продължи и с помощта на жена ми (Божана Желязкова, тогава 
асистент в катедра „Аналитична химия” в ХФ на Софийски Университет 
„Св. Кл. Охридски”) започнах да навлизам в химията. Междувременно акад. 
Куртев назначи в лабораторията един техник-химик (М. Христова) с цел да 
облекчи сервизната дейност. В началото на 1971 г. представих дисертация 
за получаване на научната степен „кандидат на химическите науки”. 
Защитата беше в края на същата година и предизвика очакван интерес сред 
колегите – в аудиторията всички банки бяха заети и беше пълно с 
правостоящи. След изложението на основните резултати, стандартните 
въпроси и отговори, се стигна накрая до изказвания за качествата и 
приносите в дисертационния труд. Тук ще отбележа двата полюса - единият 
негативен, поддържан най-ярко от един член на НС, който завърши 
изказването си с „всяка жаба да си знае гьола”. Вторият, положителен, бе 
поддържан от ст.н.с. Ив. Юхновски (сега академик), проф. Ив. Панайотов, 
н.с. Ив. Шопов и др. При последвалото гласуване болшинството от 
членовете на Научния съвет подкрепиха моята кандидатура. 
Непосредствено след това акад. Куртев ми възложи да изнеса няколко 
лекции по теорията и приложението на ЕПР спектроскопията в органичната 
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химия. Освен това, скоро след защитата ми проф. Тютюлков организира 
курс по книгата на Хигаси, Баба и Рембаум „Квантовая органическая 
химия”, като продължение на изнесения по-рано курс върху теорията на 
ЛКАО-МО, в който основен метод на изследване е ЕПР спектроскопията. 
Тези събития промениха настроенията в Института и скоро бяха назначени 
и други физици (Н. Нешев и др.). Нарочно отбелязвам горното, защото 
няколко години по-късно получих покана за участие в „ІІ  Symposium with 
International Participants on Structure and Reactivity of Organic Compounds”, 
организиран от колегата с негативното отношение по моята дисертация, тъй 
като „обектите не са „органични”. Попитах го защо ми изпраща тази покана 
и отговорът беше „в твоите комплекси „органиката” преобладава”. Така 
работата тръгна и ст.н.с. Ю. Стефановски (впоследствие професор) ме 
„кръсти” Кольо ЕПР-а. С този прякор станах добре разпознаваем в 
химическата общност. Съставът на лабораторията започна да се увеличава и 
през 1976 г. постъпиха В. Илиев и М. Здравкова, а скоро след това и В. 
Алексиев, първоначално като дипломант, а след това и като член на 
лабораторията. Междувременно започнахме работа по „секретния” план на 
Института съвместно с ВМА. През 1980 г. бях избран за ст.н.с. ІІ ст. 
Благодарение на успехите на колектива по задачата с ВМА през 1981 г. ни 
бяха отпуснати средства за закупуването на нов ЕПР спектрометър. 
Сделката беше реализирана и в началото на 1982 г. получихме ЕПР 
спектрометър - „Bruker ER 200D SRC”, чиито възможности  бяха  много по-
широки (два микровълнови източника работещи в 3 см и 8 мм диапазони, 
както и приставка за ЕNDOR (eleсtron-nuсlear-double resonance). Такова 
окомплектоване за времето беше много рядко, а специално с ЕНДОР 
приставка разполагаха само три лаборатории в Европа. Ето защо, успехите 
ни специално  в областта на ЕНДОР изследвания се приемаха с повишен 
интерес от международната научна общност. Така дойде 1983 г., когато на 1 
април на базата на секция „Органичен катализ” бе създаден Институтът по 
кинетика и катализ (впоследствие преименуван на Институт по катализ). С 
това лабораторията по ЕПР спектроскопия премина към ИКК. Връзките с 
ИОХ обаче не се прекъснаха, сервизната дейност продължаваше и 
продължава, както и преди. Нещо повече, през 2007 г. бяха получени като 
дар от Швеция и Словакия съответно един ЕПР спектрометър “Varian” 
(втора употреба) и една нова приставка (Bruker) за ЕНДОР спектроскопия. 
Тази апаратура беше инсталирана в помещение на ИОХ  с оглед 
задоволяване нуждите на института. 

 

Послеслов 
Като крайна равносметка искам да отбележа и да благодаря за 

ползотворната, колегиална и приятелска атмосфера, витаеща в ИОХ в 
периода на моя престой, за което говорят отношенията и сега, 25 години 
след “напускането” ми.     
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НЯКОИ   СПОМЕНИ  ОТ   ЕДНО  ВРЕМЕ . . . 
проф. дхн Стефан Спасов 

 
Бях поканен от ръководството на ИОХЦФ да споделя някои спомени 

за Института във връзка с 55-тата му годишнина. Смятам, че ще е по-
интересно да се спра главно на ранните години, за които по-младите колеги 
малко знаят. 

През пролетта на 1958 г. завърших ВХТИ-София и веднага 
кандидатствах за работа в БАН. Тогава съществуваше само един 
Химически институт към БАН – всичко около 50-ина служители, със 
секции по органична и неорганична химии и технологии, както и секция 
“Физични методи в аналитичната химия” (ръководена от проф. Асен 
Трифонов). Институтът заемаше около половин етаж в първия от двата 
тогавашни блока на БАН  на ул. “Акад.Бончев”. Директор отскоро беше 
бъдещият акад. Богдан Куртев, тогава млад доцент. Заслужава да отбележа, 
че той ме назначи веднага като отличник на випуска – без никакви 
протекции. Бях завършил органична специалност и имах желание за работа 
в секция “Органична химия” (ръководена от акад. Д.Иванов), но по липса 
на място ми беше предложено назначение като химик в секция “Органична 
технология”, където постъпих на 6 май 1958 г. Ръководената от акад. 
Г.Ранков секция се занимаваше главно с изследване на растителни масла 
(слънчогледово и др.) за установяване на състава им и подобряване на 
техните качества. Разполагахме само с една голяма лаборатория, където 
беше и бюрото на академика. Общо бяхме 7-8 служители (вкл. трима 
лаборанти), всичките мъже. Акад. Ранков съвсем не беше женомразец, но 
считаше, че жените имат друго предназначение, а не да се занимават с 
химия. Лабораторията беше сравнително добре оборудвана за времето си – 
тук за първи път започнах да работя със стъклария с нормални шлифове, с 
автоматични бюрети за титруване и др. По това време в секцията беше 
успешно разработен и внедрен в Кюстендил метод за отстраняване на 
метанола от плодовите ракии, което не е тривиална задача. В тази връзка 
беше разработен и нов метод за количествено определяне на метанола в 
ракиите. За целта бяха необходими 1-2 мл ракия, но... лаборантът Димитър 
Йонков (Йонкиша) – един от главните изпълнители на задачата и човек с 
много представителен външен вид беше убедил хората от Кюстендил, че 
изпращаните проби  за анализ трябва да бъдат от поне един литър! Нали се 
досещате какво се случваше с “остатъците” от тези проби, когато се 
оказваха без метанол? 

Администрацията на Химическия институт се състоеше от само един 
служител – Янаки Петровски, който успешно вършеше всичко в 
канцеларията, а раздаваше и заплатите ни. Счетоводството не беше при нас, 
а общо за няколко института на БАН. Имахме и един куриер, бай Трайко, 
който с голямата си чанта носеше входящата и изходяща поща, правеше 
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някои покупки и какво ли не още. Химическа библиотека нямаше – 
ползвахме главно тази на Химическия Факултет на СУ. Някои химически 
списания все пак се получаваха, но в Централната библиотека на БАН, 
откъдето можехме да ги вземем за определено време. Един от нашите 
лаборанти беше и фотограф и при нужда правеше фотокопия от списания 
от ХФ-СУ и другаде. Разчитахме главно на отпечатъци на трудове, които 
изисквахме от колеги в чужбина.  Работилници нямахме – за някои неща 
можеше да се ползва работилницата в централната сграда на БАН. 
Хранехме се главно в стола на  ул. “Акад. Г.Бончев”, който тогава вече 
работеше. За пътуване на работа за повечето от нас беше най-удобен 
тролейбус № 5, който  тогава се движеше от “Руски паметник” до колелото 
за аерогарата. Този район беше почти незастроена поляна с живописна 
кръчма “Чучулигата” сред нея. Там се черпехме доста редовно на заплата, 
около празници и пр. Оттам понякога се прибирахме към центъра и пеша 
(особено ако имаше приятна компания!). Притежанието на автомобил 
тогава ни изглеждаше далечна цел. Помня, че през 1958 г. в целия БАН едва 
се събраха 10-15 желаещи за шофьорски курс (почти безплатен!). Записах 
се и аз и изкарах книжка, макар и да ме скъсаха първия път. Изобщо бяха 
романтични времена! 

Много съществен прогрес на химията в БАН настъпи през 1960 г., 
когато от Химическия институт бяха образувани Институт по органична 
химия (ИОХ, директор акад. Б.Куртев) и Институт по обща и неорганична 
химия (ИОНХ, акад.Георги Близнаков).  Създаден беше и Институт по 
физикохимия (ИФХ, акад. Ростислав Каишев), дотогава секция към 
Физическия институт на БАН. Тогава започна и отпускането на много нови 
щатни места в химическите институти (от 30-ина дотогава, през 1987 г. 
ИОХ (вече с Център по фитохимия и с филиал в Пловдив) стигна до около 
300 души!). След създаването на ИОХ през 1960 г. към него освен 
гореспоменатите секции по Органична химия, Органична химична 
технология и Физични методи беше създадена и секция Природни 
органична вещества с ръководител проф. Илия Огнянов. Там постъпиха и 
привлечените от Химическия факултет проф. Николай Мареков, проф. 
Николай Моллов, както и ст.н.с. Хедвина Дучевска и др.  

Разбира се, рязкото нарастване на броя на служителите доведе до 
истинска криза за работни помещения, която беше донякъде облекчена с 
временно преместване на ИОХ в сградата на Геологическия институт. За 
щастие, след 3-4 години беше завършен 5-и блок на БАН, изцяло даден на 
споменатите три химически института. ИОХ зае първите два етажа и част 
от мазето. Още тогава се разбра, че помещенията пак ще са недостатъчни. В 
блока се настани  и новосъздадената Химическа библиотека. Към ИОХ бяха 
създадени и работилници с отлични майстори – механична (Стефан 
Цанков) и стъклодувна (Янко Янков). Освен поправки, те правеха и научна 
апаратура (напр. ротационни изпарители и др.). Беше създадено и 



49 
 

собствено счетоводство, а към канцеларията на Я.Петровски беше 
назначена машинописка (Роза Маринова). Много важно беше и наличието 
на лекционна зала, където трите института  провеждаха  защити на 
дисертации, научни доклади, събрания и др. 

Към средата на 60-те години в ИОХ бяха доставени и пуснати в 
действие няколко модерни за времето си и уникални за страната апарати, с 
което съществено се повиши нивото  на научните изследвания. Голяма 
заслуга за това има проф. Асен Трифонов (ученик на Нобеловия лауреат 
Хейровски), който освен  работата си по полярография се интересуваше и 
от други съвременни физични методи в химията. Той предложи на 
ръководството на ИОХ да се изпратят на специализация в чужбина млади 
хора и да се потърси възможност за доставка на апаратура за очертаващите 
се като много перспективни за химията спектрални методи – инфрачервена 
спектроскопия (ИЧС) и ядрен магнитен резонанс (ЯМР). Много сполучлив 
избор за ИЧС беше Божидар Йорданов, който след специализация в 
Чехословакия организира първата у нас ИЧ-лаборатория с доставен от ГДР 
и добър за времето си спектрометър UR-10. Аз се заинтересувах от ЯМР и 
бях избран за специализация, която се реализира през 1965-66 г. в 
Калифорнийския технологически институт (САЩ). След завръщането ми 
още през есента на 1966 г. с усилията на ръководството на ИОХ (по-
специално на акад. Димитър Шопов) беше закупен и пуснат в действие 
японски ЯМР-спектрометър JEOL 60 МХц. По такъв начин заедно с 
колегата ми инж.Валентин Димитров създадохме първата за страната ЯМР-
лаборатория. Беше назначена и първата лаборантка-оператор на апарата 
(Чонка Танчева). Лабораторията извършваше снимане и интерпретация на 
спектри не само за института, но и за колеги от ВУЗ и институти от цялата 
страна. Този спектрометър, поддържан главно от В.Димитров, служи вярно 
около 15-ина години. През този период в страната се появиха и други ЯМР-
апарати (в ИОХ и ХФ-СУ чешки апарати TESLA 80 МХц, в ХТИ-София 
JEOL 100 МХц и др.). Заслужава да се отбележи и създаването в ИОХ на 
група по инструментална хроматография (Николай Коцев, към 
ръководената от акад.Д.Шопов секция Кинетика и катализ). Появиха се и 
първите (неперсонални) компютри и бяха подготвени специалисти за тях. 
Голям принос за това има проф.Николай Тютюлков (шеф на създадената 
лаборатория по квантова химия). 

Нов скок в апаратурното обзавеждане на ИОХ настъпи в началото на 
80-те години благодарение на  одобрения по Програмата за развитие на 
ООН (ПРООН) и ЮНЕСКО проект за създаване на Център по фитохимия 
(ЦФ). Така институтът получи името Институт по органична химия с 
Център по фитохимия (ИОХЦФ), каквото е и досега. Главната заслуга за 
осъществяването  на проекта имаха успехите във фундаменталната  и 
приложна научна дейност на колектива. Помогнаха и някои чуждестранни 
колеги, с които имахме сътрудничество (особено проф. Г.Снацке от У-тет 
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Бохум, Германия). Проектът беше реализиран през периода 1976-87 г., като 
по него бяха получени около един милион долара. За ръководител на 
проекта  беше назначен проф. Илия Огнянов. Най-съществената апаратура, 
доставена с пари по проекта беше следната. Съвременен импулсен 
многоядрен ЯМР-спектрометър BRUKER 250 МХц с Фурие-преобразуване, 
пуснат в действие в ЯМР-лабораторията през 1981 г. На него освен много 
важните за органичната химия спектри на С-13 можеха да се снимат и 
протонни спектри на разредени разтвори (малки или трудно разтворими 
проби) – много важно за изследване на  природни вещества. Апаратът 
позволяваше и прилагане на новопоявилите се нови техники, като двумерна 
ЯМР-спектроскопия и др. Втори много важен апарат беше модерен мас-
спектрометър (МС) за органични съединения. Така беше създадена МС-
лабораторията към ИОХЦФ (ръководена от проф. Симеон Попов), към 
която бяха назначени 2-3 способни млади специалисти. Бяха доставени и 
много други по-малки апарати и съоръжения. Към средата на 80-те години 
беше завършена и усвоена и новата (настояща) сграда на ИОХЦФ (с 
финансиране от България като ангажимент по проекта), с което се реши 
кризата с помещения за лаборатории и апаратура. Интернетът, без който 
сега не можем, още го нямаше, но персоналните компютри уверено 
навлизаха в работата ни – отначало главно за заместване на пишещите 
машини, но след това и за изчисления по квантова химия, молекулна 
механика, спектроскопия и др. 

Към 1987 г. щатната структура на ИОХЦФ беше следната. СЕКЦИИ: 
“Механизъм на органични и ензимни реакции и органичен синтез” 
(Б.Куртев, 81 щатни бройки, създадена чрез обединение на “Органичен 
синтез” с част от химия на белтъците; “Химия на липидите” (Недялка 
Масларова, 21); “Химия на природните вещества” (Ил.Огнянов, 52); 
“Физични методи” (Ст.Спасов, 19); ЛАБОРАТОРИИ: “Структурен 
органичен анализ” (Иван Юхновски, 12); “Квантова химия” (Н.Тютюлков, 
16); “Химия на твърдите горива” (Гергина Ангелова, 12); “Биофизична 
химия на белтъчните вещества” (Б.Атанасов, 11), “Техническа биохимия” 
(Божидар Чорбанов, 8); ВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМНИ ГРУПИ: 
“Нефтохимични реакции и процеси” (Владимир Пенчев, 15); “Окисление и 
стабилизация на горивата” (Слави Иванов, 11); администрация и 
счетоводство (15, вкл. директор акад.Б.Куртев, зам.директор проф. 
Ст.Спасов). В Пловдив беше създаден филиал на ИОХЦФ с лаборатория 
“Биологичноактивни вещества” (проф. Христо Крачанов, 25, вкл. 
работилница). По това време от ИОХЦФ вече се бяха отделили секциите 
“Кинетика и катализ” (като институт) и “Полимери” (като Централна 
лаборатория). Интересно е сравнението на тази структура със сегашната (по 
данни от интернет сега има 10 лаборатории,  научните бройки са 104, от 
които 49 професори и доценти). 
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В това изложение е невъзможно дори само да се споменат 
многобройните фундаментални и приложни научни приноси на колектива 
на ИОХЦФ. Те са документирани в многобройните публикации в 
престижни чуждестранни списания, монографии, дисертации, патенти, 
доклади на конгреси и конференции  и други. Много от тях са получили 
висока оценка при цитиране от видни чужди учени в техни трудове. Все пак 
бих споменал най-крупното според мен научно-приложно постижение - 
синтезираните и внедрени в производство няколко вида органични добавки 
за блестящи метални покрития в галваниката. Те бяха успешно продавани и 
използвани в автомобилната и други промишлености в редица държави, от 
което България реализира значителни печалби във валута. За тази 
разработка професорите Иван Юхновски и Иван Пожарлиев, както и 
Стефан Рашков от ИФХ бяха удостоени с най-високата държавна награда. 
Пловдивската лаборатория пък стана известна с редовно производство на 
качествени плодови сокове (напр. от арония). 

Водещата роля на ИОХЦФ в областта на органичната химия у нас се 
потвърждава от редица факти. Институтът беше седалище на 
Специализирания научен съвет по органична химия към ВАК, пред който 
се защитаваха дисертации на аспиранти и докторанти от цялата страна. 
Членове на съвета бяха изтъкнати учени от почти всички ВУЗ обучаващи 
химици и от институти в тази област. Смея да твърдя, че нивото на работа 
на съвета (както и на Научния съвет на ИОХЦФ, където се разглеждаха 
хабилитации) беше високо и в никакъв случай не отстъпваше на сегашните 
изисквания. Друга важна дейност на ИОХЦФ беше организирането на 
престижни научни мероприятия у нас – конгреси, конференции, 
симпозиуми, школи и др., повечето с международно участие. През периода 
1966-89 г. от или с активното участие на ИОХЦФ бяха организирани и 
проведени: 16. Европейски конгрес по молекулна спектроскопия (София, 
1983); 26. Международен спектроскопски колоквиум (София, 1989); 
Симпозиум по строеж и реакционна способност на органични съединения 
(Слънчев бряг, 1975); три Международни конференции по химия и 
биотехнология на биологично активни природни продукти; десет 
Национални конференции по спектроскопия с международно участие, 
седем Национални младежки школи по органична химия (повечето в 
Международния младежки център Приморско) и много други. Върхово 
мероприятие с наше активно участие беше  организацията и провеждането 
на 31. Международен конгрес на IUPAC по химия (София, 1987). Повечето  
от тези мероприятия ставаха през юни или септември по Черноморието, 
което даваше възможност за съчетаване на полезната научна дейност с по 
1-2 приятни часа на плажа и в морето. 

ИОХЦФ беше многократно посещаван и от редица  известни 
чуждестранни учени във връзка с мероприятия или по покана, както и от 
други видни личности. Спомням си посещението през 70-те години  на г-жа 
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Маргарет Тачър в качеството й на министър на образованието и науката на 
Великобритания. Аз имах честта да й показвам спектралните лаборатории, 
към които тя неслучайно прояви  интерес –  завършила е химия в Оксфорд. 

Много активно и полезно беше  участието на редица учени от 
ИОХЦФ в преподавателска дейност във ВУЗ – на първо място ХФ-СУ, но и 
в Шуменския у-тет, Югозападния у-тет и др. Началото бе през 1960 г., 
когато броят на приетите студенти в ХФ-СУ започна рязко да расте и 
асистентите не достигаха. Тогава по инициатива на акад. Б.Куртев редица 
от младите сътрудници поехме упражнения по органична химия, с което 
при много от нас се разви склонност към преподавателска дейност. 
Преподаването на курса по физични методи, започнато от проф. 
Ас.Трифонов и акад. Ив.Юхновски, беше продължено от проф. Ст.Спасов и 
сътрудници. Чл.кор. Иван Пожарлиев преподаваше курс по физична 
органична химия. Участваше се и в преподаването на редица спецкурсове. 
За някои от курсовете бяха издадени и учебници. Учени от ИОХЦФ станаха 
редовни преподаватели по органична химия във ВУЗ – проф. Никола 
Моллов в Пловдивския у-тет,  проф. Ценка Милкова – в Югозападния у-тет. 
Иван Бангов беше избран за професор в Шуменския у-тет. 

Ще засегна и нещо много важно- кадрите на ИОХЦФ. По  мое 
мнение, те бяха подбирани внимателно и с малки изключения оправдаваха 
очакванията. Повечето от младите химици и сътрудници имаха 
възможността да преминат по-дълги или по-кратки специализации в 
реномирани чуждестранни ВУЗ или научни институти. Това се 
осъществяваше със спечелени стипендии от чужбина: Германия 
(Хумболтова фондация, Немската служба за академичен обмен (DAAD) и 
др.), Франция, Англия, Швейцария, Италия и др. Друга възможност бяха 
различните форми на междуакадемичен обмен, по това време главно с 
академиите от източна Европа. Важна форма на подготовка бяха 
аспирантурите (редовни, задочни и вътрешни), като много от защитилите 
аспиранти оставаха на работа в института. И тогава, както и сега, 
заплащането на специалистите и учените беше и си остава недостойно, но 
въпреки това повечето от колегите проявяваха завиден ентусиазъм в 
работата и много от тях правеха  успешна кариера (знам случай с колега, 
който от лаборант след задочно следване, дисертация и пр. стана 
професор!). Някои колеги намериха успешна реализация в чужбина. 
Затруднения с намиране на добри служители имахме главно при 
нехимиците – инженери, техници и лаборанти, които разбира се работеха 
главно за пари. Така например, в ЯМР-лабораторията не успяхме да 
назначим за продължителна работа специалист за поддържане на апаратите 
– намерихме няколко добри инженери-електроници, които в скоро време 
напускаха за няколкократно по-големи заплати. Към техниците-оператори 
на ЯМР-апаратите имаше високи изисквания: ползване на английски, 
компютърна грамотност, известни познания по ЯМР и добра комуникация с 
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многобройните клиенти на сервиза. И всички това – за мизерно заплащане! 
Спомням си, че една новопостъпила добре справяща се операторка бързо 
напусна и ми каза, че работата й харесва, но отива като оператор на 
копирна машина в едно министерство за двойна заплата! За щастие, имаше 
и други случаи. И сега много от учените  в ИОХЦФ помнят преданата на  
работата си лаборантка-анализатор в ЯМР-лабораторията г-жа Елена 
Манолова, която в продължение на около 40 години  работи успешно на 
различните  ЯМР-апарати. Тя снимаше отлични спектри, вкл. двумерни и 
други по-специални, а при нужда помагаше за избора на спектри и 
интерпретацията им, умееше да работи с “клиентите”, а и винаги 
изглеждаше добре! 

На последно място, но не и по важност, бих искал да подчертая 
добрата колегиална (даже приятелска) атмосфера, която според мен 
съществуваше в института и повечето звена. Белег за това беше масовото 
участие при празнуване на различни празници и събития, като Нова година, 
8 Март, годишнини, защити на дисертации, служебни повишения и други. 
За хубавите веселби разбира се допринасяше както факта, че повечето 
служители тогава бяхме още млади, така и благоприятното съотношение 
мъже/жени. В резултат на това се осъществиха, доколкото се сещам, поне 
пет брака между колеги от института, а колко и кои са били 
“нерегламентираните контакти” – не знам, а и да знаех, нямаше да ви 
кажа... 
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В това мое изложение  на историята на ИОХЦФ съм се спрял главно 

на по-ранния период, от който за съжаление останахме малко свидетели. 
Много колеги могат да разкажат за по-новите години. Разбира се, много 
неща съм пропуснал, а за възможни допуснати неточности моля за 
извинение. Вероятно ще има и повторения с написаното от други колеги. 

В заключение мога да кажа, че от цялата си почти 50-годишна работа 
в Института съм удовлетворен, независимо от някои проблеми, които съм  
срещал и надживял. Макар и пенсионер от 10-ина години, следя основните 
събития в ИОХЦФ и ценя новите постижения. Разбираемо е, че най-много 
се радвам на развитието на ЯМР-лабораторията като национален център, 
получената и усвоена през 2007 г. нова апаратура на 600 МХц и научните 
резултати на колектива. Обичам Института и пожелавам на колектива 
здраве, нови успехи и по-добри възнаграждения! 
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В НАЧАЛОТО БЯХА....И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КРУШКИ  
И АКАД. Б. КУРТЕВ 

проф. дхн Иван Шопов 
 

 
Един Първи май на Института по органична химия на БАН 

 
През далечната 1958 г., като дипломант във ВХТИ, посетих 

тогавашния директор на Химическия институт на БАН, доцент Богдан 
Куртев, за кратка консултация за изолирането на аминокиселини. Той ме 
прие и говори с мен много любезно (за мое учудване, защото това беше 
първият Директор, с който разговарях - бях само на 23 г.). След като се 
дипломирах го посетих отново - вече търсех работа. Той явно ме беше 
харесал, защото веднага ми предложи да постъпя в секцията по мазнини 
при акад. Георги Ранков. Аз обаче му отказах, изтъквайки, че искам да 
работя в областта на  пластмасите (тогава понятието полимери още не бе 
въведено) и че други изследвания не ме интересуват (мислех, че имам и 
основание - някога бях приет да следвам в бившия СССР, но се отказах, 
защото ме бяха определили в друга специалност). Учудих се обаче, че 
осмелявайки се да поставя условие на Б. Куртев не му направих лошо, а 
обратно - добро впечатление. Каза, че ще види какво може да направи, да 
отида пак след седмица. Посрещна ме отново любезно и каза, че има 
решение - на мястото при акад. Ранков щял да назначи моят състудент и 
близък приятел Стефан Спасов, а на мен предложи, като се надявал да се 
съглася (имаше и нотка на деликатност),  да постъпя временно, само за 6 
месеца (пак същата нотка!) при д-р Димитър Мирев, в секция  
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„Неорганична химична технология“. След това предвиждаше да  работя при 
ст.н.с. Иван Панайотов (след завръщането му от специализация в ГДР) - по 
думите му млад (тогава наистина само на  33 г.) и многообещаващ учен-
органик, който в бъдеще щял да работи в областта на  полимерите. Това 
решение наистина беше чудесно - Стефан Спасов стана професор и 
уважаван учен, пенсионира се като доайен на ядрения магнитен резонанс у 
нас, а аз посветих живота си на полимерите. И така и двамата бяхме 
назначени в Химическия институт на БАН. Първият ни със Ст. Спасов, 
наистина много щастлив, работен ден,  бе на първомайската манифестация   
през 1958 г. 

Моят пръв научен ръководител, доц. д-р Димитър Мирев, се оказа 
изключително мил и симпатичен човек и отличен химик. Той ми възложи 
разработването на метод за получаване на свръхчист азот, важен за времето 
проблем. За щастие ми потръгна, идеята на д-р Мирев бе оригинална и 
лесна за осъществяване. Полученият от нас свръхчист азот имаше 
непостигната до момента чистота - кислородът в него бе практически 
неоткриваем. Апаратурата беше проста - две дрекселови стъкленици, 
тръбна пещ и стъклена тръба с катализатор. Методът много бързо започна 
да се използва както в Института, така  и във ВХТИ, в Института за 
химическа промишленост и в други лаборатории. Получихме авторско 
свидетелство и солидна парична награда от Института за изобретения и 
рационализации. Дотук чудесно! И тогава аз предложих на д-р Мирев да  се 
опитаме да   внедрим метода в производството на електрически крушки в 
завода в Сливен. За мое удивление д-р Мирев беше скептичен. Все пак се 
свързахме със завода и заминахме с апаратурата си. Чистият азот играе 
много важна роля при производството на електрическите крушки - те се 
продухват с него за да се отстрани кислородът, след което се запълват с 
аргон и се затварят. От съдържанието на кислород в азота зависи животът 
на крушката. В завода поеха голям риск - изключиха апаратурата си за 
пречистване на азот  (заемаща почти една стая), включиха нашата малка 
апаратура и часове наред произвеждаха крушки с нашия  азот. След 
няколко месеца получихме протоколите от изпитанията. Те бяха отлични - 
при изискван живот на крушките от 1000 часа и среден на произвежданите 
от завода 600-800, крушките, произведени с нашия азот, издържаха над 
2000 часа, а някои дори и до 3000. Аз бях във възторг, но д-р Мирев бе 
крайно скептичен, убеден беше, че методът ни няма да бъде внедрен. 
Директорът, доц. Куртев, бе много заинтересован от внедряването и ми 
нареди да отида отново в завода. Тамошният директор ме посрещна 
радушно, поздрави ме сърдечно за отличните резултати и ми каза „Всичко е 
отлично младо момче, но ние няма да внедрим метода ви, ти по-добре си 
гледай науката“. На удивеното ми лице той добави „Ако го внедрим ще 
трябва да намалим производството си - една крушка, произведена по 
вашия метод, ще свети колкото две, даже три наши, къде ни е сметката“. 
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Разбрах и го попитах „Ако имаше още един завод за крушки в България или 
пък внос, тогава?“. „Тогава щях да дойда да те взема с такси от София да 
си пуснеш метода“. Беше простоват, но искрен човек. Върнах се попарен. 
Д-р Мирев ми каза: „Нали Ви казвах“ и тъжно се усмихна. Явих се при доц. 
Куртев. Изслуша ме внимателно и ме попита на кого съм разказал 
случилото се. „Само на д-р Мирев и на жена ми“. И тогава той ми каза: 
„Другарю Шопов, обещайте ми да не разказвате тази история на никого, 
моля Ви много“. Разбрах, че стопанската ни система му е ясна. По-късно 
имаше   подмятания от колеги по наш адрес, че нищо не е излязло от 
внедряването ни, но издържах и спазих обещанието си. След много години, 
на едно честване, по време на перестройката, вече академик, Б. Куртев сам  
разказа случая пред всички, времената се бяха попременили.  

Историята с крушките завърши с преместването ми от д-р Д. Мирев 
при ст.н.сътр. Ив. Панайотов. Преди това доц. Куртев ме бе помолил да си 
намеря заместник. Писах на състудента си и близък приятел Любомир 
Бояджиев (третият по успех в курса ни след Стефан Спасов и мен), тогава 
инженер-металург в Перник. Той спечели конкурса и...се пенсионира като 
виден учен в инженерната химия и член-кореспондент на БАН, 
междувременно и директор на Института по инженерна химия. 

Ст.н.с. Иван Панайотов ме посрещна резервирано - бях първият му 
сътрудник, но избран не от него. Постепенно установихме обаче, че освен 
научни имаме и близки културни интереси, убеждения и разбирания за 
живота и  макар и различни по възраст, станахме и приятели, каквито 
останахме до края на живота му. Той беше отличен учен и високо културен 
човек. След това към нас се присъедини и Румяна Величкова (днес 
професор) и така бяха започнати изследванията по полимери в БАН, 
станали основа на сегашния Институт по полимери. 

Като студент имах няколко отлични преподаватели, чрез които, макар 
и малко, се бях докоснал до науката. Бях кръжочник на проф. Чавдар 
Иванов, а по-късно и на проф. Владимир Кабаиванов и проф. Марин 
Михайлов. Постъпвайки обаче в Химическия институт на БАН, попаднах в 
един нов свят. Първите ми впечатления, толкова силни за мен, от акад. Б. 
Куртев, постепенно прерастнаха в дълбоко уважение към него като човек. 
Внимателен с  всеки и оценяващ го точно по качествата и работата му, той 
успя да създаде, отначало в Химическия институт, а по-късно и в Института 
по органична химия, един творчески и колегиален дух, твърде рядък за 
онова време, една среда, в която партийност, връзки, роднинство, не 
играеха почти никаква роля. Имах подкрепата му, винаги принципна, в 
решителни за мен моменти, за което съм му дълбоко признателен. Неговите 
критерии за подбор на учени   формираха в Института плеяда от млади и 
талантливи изследователи и интересни хора - Благой Благоев, Юрий 
Стефановски, Божидар Йорданов, Иван Юхновски, Александър Ораховац, 
Иван Пожарлиев, с които съм имал най-топли приятелски отношения.  
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В Института тогава имаше много интересни хора и като учени и като 
личности. Силно впечатление ми правеха ст.н.с. Атанас Йовчев със своята 
отвореност, особено към  младите, също и проф. Илия Огнянов. Имах 
късмета да работя с него в една лаборатория. Той, макар и хабилитиран, 
работеше в лабораторията и беше отличен експериментатор. Гледането на 
работата му беше цяла школа за мен. Там започна и близкото ми 
приятелство с  Благой Благоев и Хедвина Дучевска, продължаващо и до 
днес. Твърде ценни за мен бяха отношенията ми с проф. Асен Трифонов. 
Той беше изключително ерудиран и фин човек. Прекарвали сме часове в 
увлекателни разговори на научни (имаме и общи публикации), културни  и 
житейски теми. Чувствах се обогатен след всеки контакт с него.    

Особено интересен  за мен беше акад. Димитър Иванов, който беше 
не само забележителен учен, но и интересна и колоритна личност. Един ден 
той дойде в лабораторията, току-що завърнал се от Швейцария. Разказа, че 
потърсил в лабораторията му в Политехниката в Цюрих своя  приятел 
световно известния  органик Леополд Ружичка, хърватин по произход, 
Нобелов лауреат. Отговорили му, че се е пенсионирал, да го потърси 
вкъщи. „Отивам там и какво да видя - Ружичка копа (!) в градината. 
Казвам му Лео, ти Нобелов лауреат да се пенсионираш и да копаш в 
градината! А той ми казва: „Каквото съм направил, направил, редно беше 
да се оттегля, може пък моят заместник също да стане Нобелов 
лауреат“. Минаха години и наистина заместникът на Ружичка - Владимир 
Прелог, също хърватин, получи Нобелова премия. Поучително, нали! 
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СПОМЕНИ  ОТ  СЛУЧКИ  
проф. дхн Петър Недков 

 
☻ Дисциплна. През  70-те   години на двадесети  век, когато  бях на 

30 – 35 години една от  главните мерни  единици на Централно  управление 
на БАН за това  кой колко  работи, беше колко  даден служител пребивава  
в Института. Периодично,  през  половин – една  година на  профсъюзни  
събрания се  обръщаше  внимание на служителите редовно да се разписват 
в Присъствената тетрадка, а на тези които разписват  приятелите си -  да 
не правят така. Понякога,  за засилване на дисциплината, “Петровеца”, 
шефът  на  канцеларията (“Личен състав”), взимаше тетрадката към 9 часа  
и  твърдеше, че  си  отбелязва кой още  не се е разписал. 

Един път имахме събрание по този въпрос и проф. Богдан Куртев 
сериозно  наблегна на дисциплината в Института като спомена, че и 
Централно управление обръща особено внимание на навременното идване 
на работа. Аудиторията  измести  въпроса като изтъкна лошия  обществен  
транспорт и, че  въпреки че  “висим по вратите  на тролейбусите” (тогава 
това не само беше възможно, но това си беше  действителността)  е много  
трудно   да се дойде  навреме. Проф. Куртев между другото и под сурдинка  
каза, че някои  служители  остават до късно в Института и той няма как да 
ги  накаже, че не са дошли до  8 часа и 30 мин., но че  дисциплината  трябва 
да се спазва. Разбира се  имаше изказвания в негова  подкрепа, но Джони 
(сега Член-кореспондент на БАН Иван Пожарлиев)  взе думата и каза: ”Има 
умни заповеди, които се изпълняват и други,  които  не се изпълняват”. 
Събранието набързо беше  приключено с общо  удовлетворение.   

☻На лов за делфиново филе. Ръководителят на нашата лаборатория 
(“Химия на белтъчните вещества”) дхн Мария Караджова беше защитила 
своята дисертация под ръководството на проф. Кайл  в Института по 
органична химия и биохимия към Чехословашката академия на науките 
(ЧСАН) в Прага.  Връзките й с Председателя на ЧСАН, акад. Франтишек 
Шорм също бяха много солидни. По това време  Шорм и сътр. по  
постижения в областта на структурата на белтъчните  вещества (трипсин, 
химотрипсин) бяха едни от най-първите в света. Всичко това ни изтласка  
напред и  нас. По предложение на Шорм ние започнахме да работим по 
първичната структура на  миоглобин от делфин. Предпоставки за това бяха, 
че ние имаме достъп до суровината (делфини от Черно море)  и  фактът, че 
съвсем скоро беше  установена структурата на кашалотовия  миоглобин 
(Едмундсон и сътр., САЩ ) и се работеше по структурата на конския 
миоглобин  (Дотрево и сътр.,  Франция), т.е. щеше да стане  възможно 
сравняването на нашите  резултати с тези на други миоглобини.   

Въпреки сериозната забележка на главния счетоводител, “другаря” 
Кънчев, че  тъкмо сега  “през  летния  сезон  ( доколкото си спомням беше 
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началото  на юли,  1961 ) не е време за командировки на морето”  аз бях  
командирован в Бургас да намеря и изпратя в термо-кутии замразено филе 
от делфин. Тогава това не се смяташе за престъпление защото осолено, то 
се  продаваше като деликатес в магазините. В Бургас три дни чаках  да се 
завърне някоя от  рибарските  лодки, които навлизат  навътре в морето за 
няколко дни на лов, но все нямаше и нямаше. На третата  вечер на 
пристанището най-сетне ми съобщиха,  че  като събирали таляните 
намерили  две делфинчета, които се  оплели в мрежите, задушили се и 
могат да ми ги дадат за изследване в БАН. Помолих да  отделят  филето и 
да го замразят през нощта. На сутринта го поставих в термо-кутиите и го 
изпратих  до Института по органична химия  със самолет. Аз се прибрах с 
влака.   

☻Нощна разходка. Дали от  младост,  неосведоменост или наивност,  
но  тогава  (лятото на 1963)  си живеех много  спокойно и  се  интересувах  
най-вече от науката в работата си. Вече бяхме кристализирали  делфиновия 
миоглобин. С помощта на карбоксиметилцелулоза го бяхме  фракционирали 
на четири фракции, от които една главна (Mb I). От нея приготвихме 
трипсинов хидролизат и получените  пептиди трябваше да се разделят до 
молекулно-хомогенни  вещества за да се изучи тяхната аминокиселинна  
последователност. За целта обаче, беше необходимо отделните  пептиди да 
се получат в значителни (препаративни) количества. Това  наложи 
използването на препаративна йонобменна колона (около 180 см висока на 
8-9 см в диаметър, приготвена от стъклодува ни Жанко, който си беше 
факир на стъклото). На нея  нанесохме 2 грама  материал и естествено 
фракциите  не събирахме в епруветки, а – в  пластмасови  шишета, 
поставени около кръглия колектор точно както това се прави от нашите 
учители в Прага. Фракционирането на тази колона не беше напълно  
автоматично и се изискваше  почти непрекъснато  наблюдение дори и през 
нощта. На получените разтвори  трябваше да се определя концентрацията  
на пептидите в тях с помощта на нинхидрин, а едновременно със 
събирането им те трябваше да се концентрират и  изсушават на ротационен  
изпарител. Беше  организирано 24-часово  дежурство и работа. 

На втората вечер позакъснях и си тръгнах към 10 – 11 часа вечерта. 
Както обикновено на работа си ходех с колелото. Така бях независим от 
градския транспорт. Като  влезнах в „Парка на свободата”  (сега отново 
Борисовата градина)  установих, че въпреки  ярката луна, в гората е доста 
тъмно. Пътят  познавах отлично, защото от там минавах най-редовно,  но си 
беше тъмно. Пуснах фара, но той осветяваше  минимална част от пътеката. 
Тя беше поддържана и широка. Короните на дърветата над пътеката  по-
слабо се  припокриваха така, че  над нея се  образуваше светла диря  на 
небето. Гледайки нагоре аз се движех напред, като от време на време звънях 
със звънеца за да не се блъсна в някои закъснял пешеходец. Движех се 
възможно бавно, но все пак си изкарах една псувня откъм дясната  канавка 
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на пътеката. Видях го съвсем в последния момент. По едно време реших, че 
е добре да поседна на една пейка. Както седнах, така се и излегнах. Съвсем 
скоро видях шарещ фенер да се приближава към мен. Бяха двама 
милиционера. „Кво правиш тук?” ме попита единия. Отговора беше 
„Почивам си.”  „Нямаш ли къде да спиш?“ - ме попита другият.  „А, имам 
си, но се връщам от Института...“  и почнах да му обяснявам за колоната, 
но той рязко ме прекъсна: „ Абе я не ми разправяй врели не кипели, и бързо 
се прибирай да не ми отваряш работа”. Казах: „Слушам!”  и потеглих.   

Скоро „дойде” Плувният басейн „Мария Луиза” и вече по улиците 
безпроблемно се прибрах в къщи. 

☻Недооценен. За пречистването на кристалния миоглобин ни беше 
необходима незаменимата карбоксиметилцелулоза за хроматографски цели, 
на която белтъците могат да се пречистват без или с минимална загуба на 
активност или денатурация, защото целулозата е гъвкава и не поражда 
напрежение когато върху нея се адсорбира белтък. Този продукт се 
купуваше само срещу долари и беше почти недостъпен за нас. Ако СМ-
целулозата притежава  висок капацитет, тя силно набъбва във вода и се 
използва като лепило за тапети  или сгъстител на водни разтвори. Ако 
капацитетът й е нисък, пропускливостта й в колона е добра, но 
йонобменната ефективност на колоната е нищожна и продуктът пак не е 
подходящ. 

През една от няколкото  командировки до Инст. по органична химия и 
биохимия към ЧСАН в Прага (1962- 1965г), моят „ангел-хранител” (както 
казваха на отговорника, прикрепен към даден гост в Прага), д-р Моравек ми 
показа как се синтезира истинска СМ-целулоза за хроматографски цели. 
Като се върнах в София казах на другарката  Караджова, че ще се опитам да 
синтезирам  истинска СМ-целулоза за хроматографски цели и че съм видял 
как става това в Прага.  Тя веднага  отреагира: „Само ще си губиш времето 
и излишно ще изразходваш химикали. Те (фирмите) сигурно прилагат 
някакви  различни приьоми. Не съм съгласна!”  Обаче, и аз не бях съгласен.  

След няколко дни тайно накъсах на много ситно хроматографска 
хартия Whatman №1. Качих се на тавана на блок 24, където ни беше 
хладилната камера и където другарката Караджова почти  не идваше и се 
скрих зад камерата. Бавно добавях концентрирана натриева основа и при 
много добро разбъркване към целулозата така че да не се повишава 
температурата  и тогава другарката Караджова се  появи. Като ме видя каза 
със строг глас: „Петър, ти все пак не ме послуша”. Аз допълних: „Но аз все 
пак знам как се синтезира  СМ-целулоза”. Приготвих продукта. Беше  
качествен и го използвахме.  Аз продължих да  пиша другарката  Караджова 
на първо място в общите ни публикации, но  отношенията ни охладняха.  

След десетина години с аспиранта ми Димко Тоушек дори 
разработихме  метод за карбоксиметилиране на марля, който използвахме за 
едромащабно пречистване на субтилизин ДИ. 
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☻Помощ от висшите сили. След като успешно приключихме със 
структурата на делфиновия миоглобин (1969г.) и показахме, че разликите в 
първичните структури на кашалотовия и делфиновия миоглобин са 13, че 
почти всички са на повърхността на молекулите им, и че поради тази 
причина няма основание да се смята, че пространствените им структури се 
различават,  дойде време да намерим нови обекти за изследване. Общото 
мнение в лабораторията беше, че това трябва да бъдат ензими и то 
протеолитични ензими, защото по това време те бяха на мода и  директно се 
виждаше, че те вече могат да се използват и в ежедневието.  Например  от 
Япония беше внесен щам и технология за производството на суров 
протеолитичен ензим от типа субтилизини. За целта в Ботевград беше 
построен завод за ензимни препарати и там беше внедрена технологията за 
производство на  „Алкална протеаза Б-72”. Този продукт се влагаше в 
препарата Биопон, използван като много мощно перилно средство за 
почистване на дрехи замърсени от белтъчини – ръкавели, яки, дрехи, 
платна, престилки от хирургични операции, от месопреработвателните 
комбинати и др. . 

Повечето сътрудници от лабораторията избраха един протеолитичен 
ензим от щам  открит от проф. Емануилов от Института по микробиология 
при БАН, защото е нов, български, обещаваше да е високо активен, не е 
изследван и е леснодостъпен. 

Аз избрах вече получаващият се в промишлени количества (2-3 тона 
годишно) японски ензимен препарат „Алкална протеаза Б-72” на фирмата 
Daiwa Kassei щам Bacillus subtilis strain  DY. Реших, че ако успеем да го 
пречистим и го охарактеризираме добре, ще можем да му намерим още 
приложения, а източника е в  неограничени количества. 

Така се стекоха обстоятелствата, че когато го бяхме вече получили в 
молекулно-хомогенен вид се  сетих, че можем да го използваме за 
разтваряне на гнойна тъкан в рани вместо стрептокиназа, която активира 
плазминогена от кръвта до протеолитичния плазмин. Това за лекуването на 
рани с помощта на стрептодорназа и стрептокиназа ми го беше казал един 
мой приятел от детинство, Йовчо, тогава лекар от Военно-медицинския 
институт  (в последствие той стана професор, дмн, генерал във Военно-
медицинската академия и освен това член-кореспондент на БАН,  Йовчо 
Топалов). Когато казах на Йовчо, че разполагам със заместител на 
стрептокиназата, при това  много по-активен и с много по-широка 
специфичност, т.е. разгражда пептидни връзки при 13 аминокиселини, 
докато плазмина само при 2 и че действа директно, а не след активиране на 
плазминогена до плазмин, Йовчо веднага се съгласи да го изпита на 
животни и при положителен резултат и на хора, защото действието  му 
засяга само повърхността на тялото. Резултатите бяха блестящи. През 
1980г. получихме  авторско свидетелство, но още  преди това един приятел 
от нашата работилница, Огнян Огнянов, си беше инфектирал палеца на 
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лявата ръка. Целият палец му беше в струпеи, взимаше антибиотици и 
лимфните му възли под мишницата му се бяха  подули. Дадох му Алприн 
(Тогава така се казваше Непролизина.) да го разтвори да намокри една 
марля и да обвие палеца.  На следния ден дойде специално да се  похвали: 
„Пепи това е чудо. Тази сутрин го отвивам  и от палеца ми се смъкна цяла 
обвивка – като гумен пръст. Отдолу – розово, не мирише, лимфните ми 
възли спаднаха!..Верно е, обаче че снощи ме щипеше  доста, но си казах ще 
търпиш.”  

Разбира се имахме и много други добри резултати. Колегите в 
Института вече бяха убедени в полезността на препарата. От доста болници 
изпращаха болни да търсят Непролизин и най-вече от Гнойна хирургия на 
Пирогов. Трябваше по някакъв начин да се регламентира приготвянето на 
препарата. В един разговор с Юхи (Директор на ИОХЦФ от  1989 г. до 1994 
г., академик, проф дхн Иван Юхновски) той сам предложи да се провери 
възможността ръководството на Института да сключи договор с мен и 
колектива, който ръководя за приготвяне на Непролизин като в 
счетоводството се учреди отделна сметка (партида) за Непролизина. Ходих 
много пъти до юрисконсултите на Централно управление, но това съвсем не 
ми тежеше. Важно беше да се проправи път за Непролизина. С общи усилия 
беше изготвен договор и юристконсулта, г-жа ГАДЖЕВА, заключи, че той 
отговаря на нормативната уредба. Договорът беше  подписан на 
09.08.1993г. От тогава договорът работи безотказно. Без този договор 
нямаше да можем да купим четири компютърни конфигурации за 
лабораторията, три хладилника и един фризер, рН-метър, рефрактометри и 
много други неща, необходими за  работата ни,  да възобновим две 
запуснати стаи, да си самофинансираме изследванията, да произведем 
необходимите количества Непролизин за нашите пациенти, да спасим от 
ампутация пръсти, ходила и дори крайници, нямаше да има много усмивки 
на благодарни пациенти. 
                               Юхи, благодаря ти! Ти спаси Непролизина!  
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РЕДОВЕН АСПИРАНТ 1959-1962 В ИОХ-БАН1 
чл.-кор. проф. дн Иван Пожарлиев 

 
Пиша този спомен с надеждата  личният ми опит на докторант  да 

представлява интерес като поглед  „отдолу“ при изграждането на ИОХ. 
Това е период на бурно развитие на точните науки в България: През 1958 от 
моя випуск завършихме стотина души, мнозинството станаха или 
университетски преподаватели и научни работници или заеха важни 
постове в индустрията.  

Не станах лесно аспирант на доцент Богдан Куртев.  
Изследвания започнах като студент в качеството на кръжочник при 

асистент Младен Генчев в Катедрата по медицинска химия на проф. 
Александър Спасов (в южното крило на Московска 492; при Генчев тогава 
работиха също Борис Атанасов от ИОХ и проф. Димитър Колев3). Тогава 
М. Генчев се вълнуваше от „каталитичната роля на комплексната връзка“. 
При Генчев се научих прецизно да пречиствам веществата и да си правя сам 
анализите N (Kjeldahl, Dumas), халоген (Carius), метали. В дъното на 
коридора  до кабинета на проф. А. Спасов имаше камина за целта. Участвах  
в 4 работи в Доклади БАН, на които впоследствие гледах снизходително. 
Преди десетина години, обаче, старите издания на списанията бяха 
дигитализирани  и се появиха в Scopus три цитата за тях, единият в JACS.  

Дипломирах се през пролетта 1958, М. Генчев искаше да продължа 
изследванията  при него и ми обеща, че ще има конкурс в катедрата. След 
време се оказа обаче, че Досьо Бакалов (той наследи А. Спасов) поискал да 
се върне в катедрата от ИСУЛ и аз останах без място. Генчев ме посъветва 
да си намеря временно място, така станах хонорован асистент при проф. 
Буко Ронков в Лесотехническия и-тут, където единствената титулярка бе 
излязла в отпуск по майчинство. Беше голямо предизвикателство за мен и 
за първи път въведох упражнения по органична химия за новия профил по 
паркове и озеленяване. 

В разгара на тази дейност срещнах проф. Димитър Иванов, който 
живо се интересуваше  от съдбата на студентите си и ме разпита подробно 
за плановете ми. Накрая отсече разпалено: „Оставете Младен Генчев, няма 
какво повече да научите от него. При Богдан Куртев в БАН има обявена 
редовна аспирантура, там ще научите модерна химия!“. Това съвпадаше с 
интересът ми към теорията, новият курс на доц. Куртев „Строеж и 
реакционна способност на органичните съединения“ доказваше, че 
органичната химия не е само занаят на хора с добра памет . За първи път 
почувствах изяществото на стереохимията – представи ни как Емил Фишер  
бе определил конфигурацията на 4-те асиметрични атома на глюкозата. 
Подадох си документите и получих конспекта – 74 въпроса.  Срокът беше 
кратък и за първи път се изправих пред дилемата  да се явя ли на изпит без 
да съм минал всичките въпроси. С падналите ми се първи два нямах 
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проблеми – свободни радикали, четох по Реутов,   ароматни амини, това 
касаеше  дипломната ми работа, но за антрацен и по-важни антраценови 
багрила представих половин страница  и поясних,  че толкова помня от 
изпита от 3-ти курс заради голяма заетост - 18 часа упражнения - не съм 
успял да прочета всичко. Комисията беше от акад. Д. Иванов, проф. Д. 
Симов и доц. Б. Куртев (от една година Директор на Химическия и-тут-
БАН) . Бях засегнал едно чувствително място на Б. Куртев – не понасяше 
несериозно отношение към работата – излезе видимо ядосан и каза „Вие  се 
опитвате да носите две дини под една мишница“. На плахия ми въпрос 
„Колко ми писахте“ – „Не сме решили, ще говорим с проф. Иванов“.  
Трябваше ми 4.5 за да мина. На другия ден се обадих на Куртев по телефона 
и той сърдито ми отвърна “Не съм говорил още с акад. Иванов“. 

„Насила хубост не става“ си казах. След няколко седмици срещнах 
отново проф. Иванов и той ми се скара „Вие сте много несериозен човек – 
защо не сте се явили на изпитите по марксизъм и руски“. Отвърнах  „Нали 
ме скъсахте?“. „Не е верно – разбрахме се с Куртев за 4.5“. „Искате ли да 
станете аспирант на Куртев?“; „Да, много“; „Ако обявим конкурса наново 
ще се явите ли?“; „Да“. Пред същата комисия се явих след около два 
месеца. Преди изпита ми поискаха моя конспект (нямали). Вътре бяха 
отбелязани само въпросите, които готвих за второто явяване. Зададоха ми 
само от небелязаните. Писаха ми отличен  и ме зачислиха на 1 април 1959. 
Отношенията с Куртев бързо се изгладиха – особено съм благодарен, че ми 
повери семинарите на курса по строеж в ХФ, после го замествах 
инцидентно на лекции, а ми предаде курса през 1977 г. Мислил съм си дали 
за отношението на Д. Иванов като „ангел хранител“ не е повлияло следното 
обстоятелство. През 1935 изборът на професор по органична химия с 
кандидати Асен Златаров и Димитър Иванов предизвиква изострена 
публична дискусия.  Тогава баща ми4, Ph.D. по химия, пише писмо до 
Съюза на химиците в защита на кандидатурата на Д. Иванов. Предпочитам, 
обаче, да се лаская с  мисълта, че професор Иванов бе отличен кадровик. 

Московска 13. Започнах работа като аспирант в старинната сграда 
зад  двореца. Там се провеждаше обучението по химия на биолози- доц. 
Куртев им четеше химия.  В кабинета му имаше  лабораторна маса, която 
деляхме с Мария Ляпова.5   Кабинетът  бе апендикс на по-голяма 
лаборатория. Лабораторните маси бяха с дървени плотове, щадящи 
стъкларията и боядисани с анилиново черно – традиционната рецепта, 
според която дървото се боядисва с анилин окислен с бихромна смес. Ходех 
на лекции по марксизъм, и руски.6 Предполагам, че са ми дали възможност 
да завърша семестъра в Лесотехническия. Проф. Куртев ми предлагаше да 
проуча някои насоки за тема. Даде ми справка за биотина. Спомням си, че 
често работих до късно, оставях не съвсем прибрано, и проф. Куртев ме 
поучаваше с бележки от вида „Бюрото не е най-подходящо място за пълна 



67 
 

делителна фуния“ (бях я закрепил между книгите му). След няколко месеца 
се преместихме на 4-тия км.  

1-ви блок на БАН– първата сграда7 по ул. акад. Г. Бончев откъм 
Цариградско шосе.  Получих едната страна на лабораторна маса, покрита с 
плочки, в триклетъчната лаборатория на юго-източния ъгъл на 1-вия етаж.   
Компанията беше впечатляваща: в дъното към шосето бе Георги Борисов,8 
който работеше органофосфорни  съединения  с лаборантката Гинка. Срещу 
него бе Благой Благоев вече 2-ра година аспирант на акад. Д. Иванов,  
инженер-химик с дипломна работа по металургия в ВХТИ. В гръб с Благой 
бях аз, а срещу мен Иван Шопов9 (Румяна Величкова10).  Третата клетка бе 
отделена с витрина и врата откъм лабораторията. Там отначало бяха Илия 
Огнянов и Иван Панайотов, който остана там сам след разширението при 
основаването на ИОХ 1960 г. На плота под прозореца бе Елисавета 
Серафимова, която полагаше основите на аналитичната лаборатория на 
ИОХ. Вратата на Б. Куртев бе  в съседство на лабораторията. Като станеше 
късно Б. Куртев идваше да играеше шах с Благой или с мене. Куртев имаше 
шахматна титла и обикновено ни биеше, но когато някой от нас спечелеше, 
преживяваше доста и на другия ден обясняваше, къде е допуснал грешка . 

За първи път се запознах със стъклена апаратура на шлиф. Новост 
бяха и филтрувален съд на Witt,11 a от Куртев научих техниката на 
филтруване с игли, които си правихме сами от стъклени пръчки.  

На 4-тия км осъзнах, че съм аспирант на Директора на Химическия 
институт при БАН.12 Пряк административен шеф в ИОХ ми беше акад. Д. 
Иванов като ръководител на секция „Органичен синтез“.  Аспирант на 
директора или “негов човек “ при Куртев не носеше предимства. Голямата 
му взискателност при силното му чувство за справедливост  поставяше пред 
нас по-високи критерии, включително по отношение качеството на 
научните работи – достоверност и пълнота на доказателствата.   

Тематиката по органична химия през тези първи години беше пряко 
свързана с постиженията на ръководителите като университетски 
преподаватели:  Г. Ранков и заместника му проф. Асен Попов химия и 
технология на мазнините – една изключително добре организирана 
лаборатория, от която съм черпил опит и химикали по хартиена 
хроматография и йонно-обменни смоли;  проф. Илия Огнянов разширяваше 
изследванията по етерични масла – ще отбележа структурата на гермакрона 
от здравецовото масло, първият природен  десетатомен пръстенен кетон 
(съвместно с чешки учени), проф.Н. Мареков и Моллов с алкалоиди; 
дисертацията на Б. Благоев проучваше реактиви на Иванов, наречени на 
акад. Д. Иванов,  при които фенил-оцетната киселина бе сменена с 
ацетенил-оцетна;  моята тема бе разширение на приложението на реакцията 
на Родионов, като Куртев бе защитил дисертацията при автора на реакцията 
в Менделеевския и-тут по хим. технология, Москва.13  
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Пряката ми задача: взаимодействие на ацеталдехидамоняк с 
метилмалонова киселина до α-метил-β-амино-маслена киселина се оказа 
твърде неблагосклонна, а упоритостта ми не бе най-добрата стратегия – 
най-различни условия и варианти даваха основно смоли, ненаситени 
продукти и около 10% от търсения продукт, представляващ обаче смес от 
два диастереомера, които трудно се деляха с фракционна кристализация.  С 
мастни алдехиди реакцията на Родионов дава ниски добиви, още по-ниски 
при алкилмалонови киселини. Бях напълнил един голям ексикатор с 
многобройни утайчици – разправят, че съм се ядосал, смесил всичките и 
започнал отначало. През втората година узрях, че трябва да намеря по-
добър метод за синтеза.  След четенето ми на стереохимии и около месец в 
библиотеките на БАН и ХФ на СУ намерих ключ за моя случай: 
Хофмановото разпадане на амиди,  позволяващо  стереоспецифично да  
получа чисти изомерите на амино киселината.  Прекурсори бяха добре 
проучените моноамиди на стереоизомерни диметилянтарни киселини.  Не 
след дълго филтрувах чисти изомери на амино киселините в Бюхнерови 
фунии.  

По начало основната идея бе да се изследва влиянието на 
стереохимията върху реакционната способност  на изомерите – редица 
колеги работеха с дифениловите аналози. Освен синтетично значение  
интересът към изследванията бе в контекста на много модерния тогава 
конформационен анализ. Когато се появи руски превод на книгата на 
E.L.Eliel  “Стереохимия на въглеродните съединения“, в лабораторията 
направихме семинар, на който разглеждахме по една глава. Лично в тоя 
период четях Theoretische Grundlagen der organischen Chemie на W. Hückel 
(брат на Е. Hückel), L.P. Hammett, Physical Organic Chemistry (1940 г.). В 
този период Химическата библиотека бе много добре снабдена както по 
отношение на списания, така и книги. 

Задачата бе да се използва склонността към циклизация на 
диастереомерите за определяне на еритро-трео конфигурации. Една от 
реакциите бе циклизацията на β-уреидо киселини до дихидроурацили. За 
разлика от α,β-дифенил съединенията, при моята тема за α,β-диметил-β-
уреидокиселините  разликите в склонността към циклизация бяха твърде 
малки за да може да се следи убедително препаративно. Това ме подтикна 
да проследя кинетично скоростите на циклизацията на двата изомера и да 
измеря активационните параметри на реакциите. Тълкуванията се опираха 
на различно стерично пречене в предполагаемите преходни състояния. По 
аналогия с подхода при циклохексани, реших да оценя величината на 
преченето като премеря скоростта на циклизация на незаместената β-
уреидо-пропионова киселина. За мое изумление незапреченото съединение 
реагираше значително по-бавно! Така се натъкнах на открития преди 100 
години (спрямо 2015), от C.K. Ingold,14 но абсолютно непознат на голямото 
мнозинство органици ефект на Инголд-Торп или гем-диметил (диалкил) 
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ефект. Дори преди 50 години гем-диметил ефектът продължаваше да бъде 
предизвикателство десетилетия наред по отношение на количественото 
описание и предсказване, на което бяха посветени много наши изследвания 
с Ива Благоева и по-късно с Петко Иванов. Особено ценно се оказа 
приложението на гем-диметил ефекта за изследване механизма на 
биологически важни реакции поради възможността да се получат ускорения 
до 106 пъти. Заниманията ни с кинетика по естествен път ни доведоха до 
изследване на механизма на хидролитичните превръщания на системата 
уреидо киселини – циклични производни и приложение на теорията на 
обща и специфична катализа (W.P. Jencks), киселинност в концентрирани 
киселини и основи (Hammett, K. Yates).  гем-Диметил ефектът бе основата 
на сътрудничеството с A.J. Kirby, Cambridge, FRS.  Началото на всичко това 
се оказа заложено в дисертацията, ръководена от акад. Куртев и свободата и 
поощрението предоставени от него, да се занимавам с теоретичните 
въпроси на „реакционната способност на органичните съединения“. През 
1965 г. усилията ни бяха възнаградени от доставката на удобния за 
кинетика УВ апарат Unicam.15 

През това време всички съществени решения се взимаха от Партията 
(БКП).16 Отношенията с нея определяха както кариерата, така и 
професионалните възможности. Моите не бяха еднозначни. От една страна 
вярвах в примера на Френската революция довела до западните 
демокрации, но не харесвах, че френските революционери са отсекли 
главата на Лавоазие, защото бил аристократ. Имах подобна надежда, 
особено след Хрущов за социално по-справедлив свят. По-късно Станчо 
Дянков в качеството на партиен секретар по-време на една кампания за 
набиране на партийци сред „обещаващите“ млади учени17 сподели, че искал 
да ме предложи за кандидат член, но било невъзможно с досието ми, където 
пишело,че баща ми се записал в 1945 г. в БКП, но след няколко месеца се 
отписал като спрял да ходи на събрания и да плаща членски внос,18 а на 
всичкото отгоре е национализиран фабрикант (прави акционерно дружество 
през 1946 г да преработва дъбилни суровини). Успокоих го, че не бих 
приел, защото няма да мога да се справям с партийната дисциплина. В 
тоталитарната машина бях включван на ниво профсъюз. Помня една 
неуспешна акция, която проведохме със Станчо Дянков. Искахме да 
привлечем талантливи студенти от ХФ за кръжочници. Шефът на Катедрата 
по орг. хим., проф. Христо Иванов ни посрещна доста враждебно и се 
съгласи кръжочниците да идват при нас само с разрешение от Катедрата. 
Оплаках се на проф. Куртев, защото се поставяше допълнителна бариера за 
такива студенти. За мое учудване той взе страната на Х. Иванов и това 
доведе до остър спор между нас. Тогава наивно не ми минаваше през ума, 
че във Факултета ревниво пазят кадрите за себе си, а това, че БАН тогава 
имаше несравнено по-добра база и ще бъде полезен, бе вторичен въпрос. 
Освен това въпросът за свободен избор не беше популярен. 
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Една особеност на личната ми кариера бе, че поради майка 
англичанка знаех говоримо английски (рядко явление по онова време и се 
явявах предпочетен преводач19 за ИОХ), а освен това майка ми 
притежаваше тайно известна сума в Англия на името на леля ми Нанси, 
така че роднините ми лесно се съгласяваха да ми пращат писма за 
осигурена издръжка. Така попадах в една от категориите лица, на които бе 
възможно да се разреши пътуване зад желязната завеса на собствени 
разноски. Първото се осъществи по Коледа 1959 г.  По моя молба проф. 
Иванов ми даде две препоръчителни писма за срещи със Sir Christopher  
Ingold , FRS (University College, London) и Sir Derek Barton, FRS, Нобелов 
лауреат за конформационен анализ,1969 (Imperial College of Sci. Techn., 
London). Останах в Лондон известно време и съгласно правилата първата 
ми задача бе да се регистрирам в българското посолство. При явяването ми, 
ми казаха да почакам и дойде културното аташе. Обясних  за писмата и че 
искам да направя библиотечна справка по химия „Търсим хора като Вас да 
установим връзка с научните среди и ще Ви уредим срещите“.  Първа 
година аспирант се оказах официален гост на светила! Английската система 
бе професорът да те изслушат внимателно и отговори на въпросите, а след 
това да те предадат на по-млад член на катедрата, който да те разведе и 
срещне с различни преподаватели.20 Четейки W. Hückel от стеснение при 
Инголд все му казвах Gleichgewicht вместо equilibrium и професорът обърна 
внимание на сътрудника си, че съм знаел по-добре немски от английски? 
При срещата с Бартон единствено се притесних, когато ме заведе в 
лабораторията за „tea time”, попарваха си го сами и всеки си имаше 
собствена чаша (mug). Barton ми намери една с дебел налеп от танин + 
албумин от млякото и след доста щателен, но неуспешен опит да я изчисти,  
ми я даде с извинение. За мен това бе демонстрация на любезността и 
неформалността характерни за  английските учени. От двамата получих, 
ценни съвети за проблемите, с които си блъсках главата. А на Началника от 
Британската библиотека не можах смислено да обясня, защо не отивам 
направо в съответната читалня. 

След размразяването между двете системи при Хрушчов в началото  
60-те в БАН започна обмен на учени с капиталистическия свят. През 61 г. 
бях командирован за по 15 дни като преводач към английските академици 
(Fellows of the Royal Society) George R. Clemo, Univ. New Castle и Ronald 
G.W. Norrish, Cambridge University. Първият бе органик и гост на ИОХ, с 
придружител проф. Г. Мареков, а втория бе шеф на „катедрата“ по 
физикохимия в Кеймбридж с придружител акад. Г. Близнаков.  

Климо изнесе доклад за компонентите на тютюневия дим във връзка с 
рака на белия дроб. Когато му показах, от къде е махнат паметника на 
Сталин при входа на Борисовата градина, той коментира „Не е честно, той 
спечели войната“. Поиска да му купя вестник Таймс, тогава мисия 
невъзможна, намерих му Морнинг Стар.21 
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Фиг. 1. С проф. Нориш във винарската изба Пещера. Срещу нас бяха проф. Г. 

Близнаков и човек от избата. 
 

Нориш ми остави ярък спомен. Изнесе доклад за флашфотолизата – 
метод, който позволява измерване скоростта на свръх бързи реакции с  
няколко микросекунди полуразпад. След шест години това постижение 
щеше  да му донесе Нобелова награда (1967).  Във фотохимията са известни 
реакции на Нориш от 1-ви и 2-ри тип, касаещи превръщанията на радикали, 
получени при облъчване на алдехиди и кетони. Беше много проницателен и 
проявяваше огромно любопитство. По време на едноседмичната обиколка 
на България с Волга на БАН, молеше да спрем пред срещната селска кръчма 
и започваше разговор с присъстващите. Обърна ми внимание, че съм 
твърдял, че  българите предпочитат вино, а всичките пият бира. Посетихме 
едно училище; след полунощ казваше стига харчене на държавни пари и 
почваше той да черпи, така посетихме бар „Русалка“ в Несебър. Барманът 
му предложи българско виски, тогава шотландско нямаше. Нориш присъди: 
„Хубаво питие, но не го наричайте виски“. Проф. Близнаков обичаше 
живота и познаваше добре България, заведе ни в винарската изба Пещера и 
прекарахме хубав следобед с хубав Мавруд. На честото ми напомняне, че 
по програма трябва да видим Панагюрското съкровище22 в Пловдивския 
музей, Нориш отговаряше, че тук в беседката е най-ценното съкровище 
(Фиг. 1).  Другата сутрин самото съкровище го порази, чудеше се обаче на 
слабата охрана – възрастен дядо с пушка. Дразнеше се от нередностите. При 
срещата си с Председателя на БАН, акад. Кръстанов, обясни, че предлага 
рационализация само с парче връв как да се спрат казанчетата на 
тоалетните по хотелите да текат.  Построили сте си толкова хубави курорти, 
а дребните неща развалят впечатлението. Защо часовниците по сградите са 
все спрели?  Нориш си отиде като приятел на България, а и стана мой личен 
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приятел.  През 1963 г. IUPAC конгресът бе в Лондон като от ИОХ 
присъствахме, проф. Куртев, проф. Христо Иванов и аз. С проф. Куртев 
имах постер. Бях писал на Нориш, че искам да го посетя в Кеймбридж. Една 
вечер намерих бележка в стаята си: „Dear Ivan, you are welcome to 
Cambridge but please inform me when and how you are arriving? Norrish“.23 
Беше дошъл и ме издирил от списъка на участниците! Свързах се него и той 
ни покани професорите Куртев и Иванов и мен в „The Savage Club”. Той се 
намира на „The Mall”, булевард водещ към Бъкингамския дворец и според  
днешния сайт на клуба „основан в 1857 г. и остава един от водещите 
бохемски клубове на джентълмени в Лондон“. Във Википедията са 
посочени 50-тина бележити членове, наред с крал Едвард VII, принц Филип, 
Сергей Рахманинов, фигурира и проф. Нориш. След време той пак посети 
България вече по покана на БАН за церемония при обявяването му на 
чуждестранен член на БАН.24 Веднъж ми предложи тема за изследване – 
реакция на Нориш при глицериналдехид – за съжаление тогава бях далеч от 
фотохимия.  

Спомените ми за Нориш надхвърлят обема на тази статия. Срещите 
ми с видни учени бяха преживяване за мен, а преводите ми се надявам са 
спомагали за топенето на ледовете между двете системи израз на което бе, 
че преводите за десетилетие - две станаха излишни.  

 

 
Фиг. 2. Другари по оръжие: Лили Бойчева, рък. лаб. Елементен Анализ, 

А.Ораховац, Пенка Чернева (почина при раждане), И. Пожарлиев, М. 
Ляпова, Кольо Коцев. Прав стъклодувът Янко Янков. 
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След срещите с Климо и Нориш през 1961 г. се явяваха разни другари 
и искаха писмени сведения от мен за срещите. Считах го, за част от 
служебните задължения и внимавах да не навредя на някого. Другарите  
станаха настойчиви и искаха да давам сведения за некасаещи ме гости, на 
което отказвах. Когато ми предложиха да ида на прием в английското 
посолство избухнах и им казах в прав текст, че искам да стана учен и съм 
готов да ги информиран във връзка със служебни задължения, но не искам 
да ставам шпионин. Престанаха да искат сведения. През този период никога 
не съм подозирал, че съм вербуван (61 г.),25 зачислен за агент (1964) и 
изключен от списъка (1966). Последното е станало по предложение на 
подполковник Николов:  поради това «че не желае да сътрудничи и тази 
линия е спазвал много упорито и докрай».  

В заключение искам да кажа, че за мен бе чест да бъда 47 години на 
работа   в ИОХ най-вече заради удивително голямата концентрация на 
свестни и много даровити колеги (Фиг 2). 
_________________ 
1 Първата година е в общия Химически институт. 
2 В катедрата са работили химици като Богдан Куртев, Н. Тютюлков, С. Робев, Д. Попов 

проф. в Швеция, Х. Канети, Б. Чемишев. 
3 Косвено свързан с ИОХ като тъст на Снежана Бакалова. 
4 Баща ми,  Г. Пожарлиев, след 12 години вече се е върнал от Германия  с  докторат от 

Берлинския у-тет,  благодарение на Хумболтова стипендия, и 4 години изследователска 
работа при Max Bergmann в Дрезден (днес там се намира Max Bergmann Center оf 
Biomaterials). 

5 С доц. Ляпова бяхме от един випуск и сякаш ни свърза орис: в трети курс студентите 
по двама от различни групи по органична химия ползвахме едно шкафче с обща 
материална отговорност – тя стегната и дисциплинирана, аз разпилян. Резултатът бе 
рекордна сметка за плащане, която успях да редуцирам съществено със стъклодувни 
умения – събрах много колби със счупени гърла и ги предадох  изравнени и загладени 
на горелката. През годините направихме с нея общо 15 работи със 106 цитата, първите 
9 с участието на проф. Куртев. 

6 Преподавателка ми се оказа моя учителка по руски от 6-то единно в София – тогава не 
я долюбвахме  защото разбрахме  от речника, че  превежда неточно класиците.   

7 Сталинова архитектура. 
8 Г. Борисов завърши кариерата си като ръководител на лаб. по фосфор-съдържащи 

полимери в И-тута по полимери, ИП, и на секретна лаборатория по отровни вещества 
към БАН. 

9 И. Шопов впоследствие стана директор на ИП. 
10 Също бъдещ ръководен кадър в ИП.  
11 Интересно, че тези съдове не бяха познати в английските лаборатории през 1966 г. 

При А. Катрицки потърсих в склада и завеждащият след чесане по главата се сети, че 
доставил такъв съд за един доктор от ГДР и ми го даде. 

12 Като кръжочник работих в кабинета на М. Генчев и така чувах за споровете между 
акад. Д. Иванов и акад. Г. Ранков относно правителствена задача обследване 
производството на розово масло. До 1958 г. Г. Ранков е директор на Химическия 
институт при БАН и дрязгите спъват дейността му.  От 1958 г. управлението се поема 
от тогава доц. Б. Куртев. 
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13 Не се спирам на стоящите тогава далеч от мен секция на акад Д. Шопов по катализ, 
нито на създадената от доцент Мара Караджова лаборатория по белтъчни вещества,  
дали много значителен дял във физиономията на ИОХ. 

14 Ingold, един от основните създатели на теорията за механизма на органичните 
реакции, открива гем-диметилефектът като докторант при J.P. Thorpe в Imperial 
Colledge Лондон, интересна подробност е, че в първата работа на продукта е 
предписана грешна структура. 

15 Преди това Здраво Бургоджиев, физик, във връзка с негова идея да определя 
активационните параметри в рамките на едно кинетично определение чрез 
контролирано изменение на температурата  направи едно прецизно устройство към 
еднолъчев Carl Zeiss Jena спектрометър с темпериране при разбъркване и термистерно 
мерене на температурата в УВ-клетката. 

16 Имаше йерархия - в науката обявявяне на конкурс за професура на даден човек се 
санкционираше от ЦК, доцент от градския комитет и т.н. Баща ми като Директор на 
Института по кожарство (Габрово през 60-те) ми обясни за ролята на БКП в 
управлението – те заместват собствениците при капитализма, а останалите 
управляващи са менеджерите. 

17 Един от тях бе Иван Бакърджиев от Инст.общ.неор.хим., който обаче скоро след това 
стана „невъзвращенец“. 

18 С поглед назад може би това го спаси от по-сериозни проблеми:  приятелят му Христо 
Евстатиев, заместник-кмет в Габрово след 09.09.44 го убиха в милицията по 
процесите на Трайчо  Костов, а приятеля му от „Нарстуд“ Берлин, финансовия 
министър Иван Стефанов го осъдиха на доживотен затвор. 

19 Тогава роденият в Бомбай колега проф. Александър Ораховац бе другият “англофон” 
в ИОХ. 

20 В Англия тогава професор е само шефът на катедрата. 
21 Орган на английската комунистическа партия. 
22 Което сега е в Лувъра. 
23 Драги Иване, добре дошъл си в Кеймбридж, но моля те да ме информираш кога и как 

ще пристигнеш? 
24 Официално нямах връзка. Поканихме го частно с жена ми Таня на вечеря в бирхалето 

на хотел България. Внезапно ме попита, дали съм член на БКП. Почнах да обяснявам, 
защо не съм, но ме прекъсна – „Ако бях на твое място още утре бих изтичал до 
районния к-тет да си подам молбата“. При цялата си проницателност, не бе разбрал, 
че комитетите са на производствен принцип. 

25 В интервю Екатерина Бончева от комисията по досиетата е заявила, че всички обявени 
агенти са знаели, защото са уведомявани, че стават агенти задължително при 
вербовката съгласно съответен правилник. Този правилник обаче е от 1974, а 
„вербовката” ми е от 1961 г. 
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КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО 
КАТАЛИЗ В ИОХЦФ В ПЕРИОДА 1960 -1983 ГОДИНА 

 
чл. кор. проф. дхн Лъчезар Петров 

 
1. Кратка историческа справка за развитието на химическите 

институти в БАН 
В рамките на Отделението за геолого-географски и химически науки 

през 1949 г. е създаден първият институт по химия при Българска академия 
на науките с трима души персонал: проф. Георги Ранков, директор, н.с. 
Атанас Йовчев и една лаборантка. Разполага се на територията на катедра 
„Органична технология“ на Софийския университет. През 1957 г. съставът 
на този институт достига 30 души. На 11.01.1958 г. за директор на 
Химическия институт е назначен доц. кхн Богдан Куртев. На 1.04.1958 г. е 
основан Институтът по физикохимия (ИФХ) с директор чл.-кор. Ростислав 
Каишев на базата на секция „Физикохимия“ на Физическия институт с щат 
15 души. На 18.03.1960 г. Химическият институт на БАН се разделя на 
Институт по органична химия (ИОХ) и Институт по обща и неорганична 
химия (ИОНХ). На 10.03.1961 г. се създава Отделението за химически 
науки при БАН. В края на 1964 г. химическите институти на БАН се 
нанасят в нова сграда (сега блок 11) на четвърти километър. През 1967 г. се 
основават Централна лаборатория по електрохимични източници на ток 
(ЦЛЕХИТ), днес Институт по електрохимия и енергийни системи, и 
Централна лаборатория по фотопроцеси (ЦЛАФОП). 

2. Начало на изследванията в областта на кинетиката и катализа в 
Института по органична химия 

През 1963 г. в рамките на Института по органична химия се създава 
секция „Органичен катализ“ на основата на съществувалата от 1958 до 1963 
г. секция „Химия на нефта“. Ръководител на секцията е ст.н.с. ІІ ст. кхн 
Димитър Шопов, който заема и длъжността „зам.-директор“ на института. 
Първи сътрудник в секцията е н.с. Юрий Стефановски. По това време 
директор на Института по органична химия е проф. Б. Куртев. Освен него и 
Д. Шопов водещи учени в института са акад. Димитър Иванов, акад. Г. 
Ранков, проф. Асен Попов (научен секретар на ИОХ), проф. А. Йовчев, 
проф. Асен Трифонов, доц. Н. Тютюлков, доц. Николай Мареков, доц. 
Никола Моллов, Илия Огнянов. 

В новосъздадената секция „Органичен катализ“ съществуваха две 
групи ръководени от ст.н.с. ІІ ст. Д. Шопов и ст.н.с. ІІ ст. Владимир Пенчев. 
В групата на Д. Шопов участваха н.с. Станчо Дянков, н.с. Славчо Иванов, 
н.с. Атанас Андреев, н.с. Атанас Палазов, н.с. Николай Коцев, н.с. 
Александър Захариев, н.с. Йорданка Кътева, н.с. Велислава Иванова 
аспирант, Лъчезар Петров и техници Вера Янкова, Веса Кръстева и 
Димитър Мостров. В състава на групата на В. Пенчев влизаха Надка 
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Давидова и техник Николай Пешев. През 1964 г. към групата се 
присъединяват хим. В. Каназирев и хим. Хр. Минчев. 

Научният план на секцията включваше няколко направления: 
кинетика и хетерогенен катализ (А. Андреев, Л. Петров, (инфрачервени 
спектри на адсорбирани циклохексанови въглеводороди), Атанас Палазов, 
Николай Коцев (газова хроматография)), окисление на органични 
съединения в течна фаза (С. Иванов, Й. Кътева), С. Дянков 
(органосилициеви съединения), хомогенен катализ и катализ с комплекси на 
преходни метали (А. Захариев, В. Иванова), молекулни сита (В. Пенчев, Н. 
Давидова). Наред с плановите задачи се работеше и по извънпланови 
договори сключени с Министерството на химическата промишленост 
(МХП). Института разполагаше с върхови за времето си в страната 
инструменти като ЯМР и ЕПР от фирмата JЕOL Япония, инфрачервен 
спектрометър UR-10 (ГДР), газов хроматограф Carlo Erba, (Италия). 
Инфрачервената и Ултравиолетовата спектроскопия заедно с 
хроматографията (газова, колонна и тънкослойна) бяха основните 
инструментални методи използвани в изследванията в областта на катализа. 

В следващите години, в рамките на общото значително количествено 
увеличение на БАН, секцията почти удвоява броя на личния си състав. 
Започва интензивен обмен на учени с развитите в научно отношение 
страни. Наши сътрудници са изпращани на краткосрочни командировки за 
обмяна на опит и на първите специализации в чужбина, предимно в 
бившите социалистически страни, като СССР, Чехословакия, ГДР, Полша, 
Унгария, както и в някои западни страни ГФР, Франция, Англия, Италия, 
САЩ.  

През 1967 г. се провежда Първият международен симпозиум по 
хетерогенен катализ (11 тия симпозиум се проведе през септември 2015). 
Започват и доставки на тежка апаратура. В ИОХ са закупени първите 
апарати за ЯМР и ЕПР. 

През 1972 г. в БАН се провежда голяма реорганизация, в резултат на 
която се създават Единните центрове по отделните науки. Единният център 
по химия (ЕЦХ), с официалното название Единен център за наука и 
подготовка на кадри по химия и химична технология (ЕЦНПКХХТ), е 
създаден на 25.05.1972 г. и включва химическите институти на БАН: 
Институт по органична химия, Институт по обща и неорганична химия, 
Институт по физикохимия, Централна лаборатория по електрохимични 
източници на ток (ЦЛЕХИТ), Централна лаборатория по фотопроцеси и 
Химическия факултет на Софийския университет. През 1973 г. са създадени 
Централна лаборатория по полимери (ЦЛАП, днес Институт по полимери) 
и Централна лаборатория по теоретични основи на химичната техника 
(ЦЛАТОХТ, днес Институт по инженерна химия). За директор на ЕЦХ е 
назначен акад. Б. Куртев, за зам.-директор − проф. Димитър Еленков и за 
научен секретар − ст.н.с. ІІ ст. Огнян Пешев. Деканът на Химическия 
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факултет по право е зам.-директор на ЕЦХ. В ЕЦХ работи научен съвет, в 
който влизат представители на химическите институти на БАН, на 
Химическия факултет и на други научни организации. Научният план на 
ЕЦХ включва националните планове по различни стратегически за страната 
направления, съгласувани с Държавния комитет по наука и със стопанските 
министерства. 

Една от програмите се нарича „Кинетика и катализ“ и за неин 
ръководител е определен проф. Д. Шопов. Във връзка с това и по други 
съображения е решено през 1971 г. секция „Органичен катализ“ да бъде 
преименувана в секция „Кинетика и катализ“. 

По това време се организира Многостранно сътрудничество между 
Академиите на науките на социалистическите страни. Създадени са 
Проблемни комисии по отделните научни направления. Сътрудничеството 
по проблема „Кинетика и катализ“ се ръководи от акад. Г. К. Боресков и се 
провежда в рамките на 8 теми, които обхващат актуалните научни 
проблеми в областта. Всяка тема има национален и международен 
координатор, който беше член на проблемната комисия. За Национален 
координатор от българска страна е избран проф. Д. Шопов, а за негов 
заместник − ст.н.с. ІІ ст. А. Андреев. 

В рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ е създадена 
програма по промишлен катализ, наречена „Нови промишлени 
катализатори и подобряване на качествата на катализаторите използвани в 
промишлеността“ с ръководител акад. Г. К. Боресков. Националната 
програма по промишлен катализ се наблюдава от Министерството на 
химическата промишленост и за неин ръководител е назначен проф. Д. 
Шопов, а за негов заместник − ст.н.с. ІІ ст. Л. Петров. 

Научноизследователската и приложна тематика в областта на 
кинетиката и катализа са много добре структурирани и на практика 
координирани от проф. Д. Шопов, а секция „Кинетика и катализ“ става 
централното звено изпълняващо програмата. 

Голямото значение на катализа за развитието на химическата 
промишленост, успешната научноизследователска и приложна дейност, 
както и добрата координация на изследванията, създават предпоставки да се 
пристъпи към създаване на специализирано звено за изследвания в областта 
на катализа. 

През 1977 г. е образувана работна група, която да подготви 
Национална програма по катализ и план за нейното реализиране. В състава 
на групата от БАН влизат акад. Б. Куртев, чл.-кор. Георги Близнаков, проф. 
Д. Шопов, проф. Д. Еленков, ст.н.с. ІІ ст. А. Андреев, ст.н.с. ІІ ст. Л. Петров. 
От ВХТИ (днес ХТМУ) е включен доц. Димитър Шишков, а от 
Министерството на химическата промишленост − зам.-министър ст.н.с. ІІ 
ст. Цветан Ценков и инж. Найден Найденов, началник отдел. Групата 
изготвя програма, която е утвърдена в началото на 1978 г. В нея се 
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предвижда създаването на Централна лаборатория по кинетика и катализ и 
База за развитие и внедряване на разработки по катализ. Предвижда се и 
закупуване на редица уникални за страната научноизследователски апарати. 

Приемането на програмата е последвано от съществено разширение 
на научно-приложните изследвания в тематиката на секция „Кинетика и 
катализ“ и разгръщане на фундаменталните изследвания на широк фронт. 
Отпуснати са нови щатни бройки, но финансово програмата не е 
подкрепена целево. Договорите с промишлеността увеличават съществено 
доходите на секцията. Съществуващата тогава финансова система обаче не 
дава възможност българските левове да се обменят за конвертируема валута 
и да се закупуват необходимите научни апарати. 

През 1982 г. по инициатива на чл.-кор. Д. Шопов ръководството на 
БАН предлага на Министерския съвет да вземе решение за създаване на 
Институт по кинетика и катализ към Единния център по химия. 

Институтът по кинетика и катализ е създаден на базата на секция 
„Кинетика и катализ“ от Института по органична химия с Център по 
фитохимия на 1.04.1983 г. с Разпореждане № 4 на Бюрото на Министерския 
съвет от 24.03.1983 г. Той е наследник на секция „Химия на нефта“ 
(1958−1963 г.), преименувана след това в „Органичен катализ“ (1963−1971 
г.) и „Кинетика и катализ“ (1971−1983 г.). Щатното разписание на 
новосъздадения институт включва 76 души. 

Предметът на дейност на Института по кинетика и катализ е 
формулиран по следния начин: 

1) Фундаментални и приложни изследвания в областта на химичната 
кинетика и катализ; 

2) Разработване на технологии за получаване и производство на 
катализатори; 

3) Кинетични модели за каталитични процеси и реактори; 
4) Координация на научноизследователската дейност в областта на 

кинетиката и катализа в страната; 
5) Осъществяване на научно-методическо ръководство на 

производството на катализатори и прилагане на промишлените каталитични 
процеси в страната. 

През 1994 г. Институтът по кинетика и катализ (ИКК) е преименуван 
в Институт по катализ (ИК). 

Първи директор на Института по кинетика и катализ в периода 
1983−1989 г. е акад. Д. Шопов, зам.-директори са ст.н.с. I ст. дн А. Андреев 
и ст.н.с. ІІ ст. д-р Л. Петров и научен секретар − ст.н.с. ІІ ст. д-р Н. Коцев. 

От 1989 до 1993 г. директор на ИКК е ст.н.с. I ст. дн Л. Петров, зам.-
директор − ст.н.с. I ст. дн А. Андреев и научен секретар − ст.н.с. ІІ ст. д-р Н. 
Коцев. 
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СПОМЕНИ 
проф. дхн Христо Крачанов 

 
През 1954 г  завърших ХТИ-София, специалност Технология на 

пластмасите и с голямо удоволствие и ентусиазъм започнах работа в 
производството на пластмасата полопас (моята дипломна работа). Поради 
непреодолими от мен причини се наложи след две години да участвам в 
конкурс за асистент по органична химия към Висшия институт по 
хранителна и вкусова промишленост - Пловдив. Това промени моите 
първоначални планове за професионално развитие и насочи  интересите ми 
в областта на науката и преподавателската работа  за пет – шест 
десетилетия. Днес убедено мога да кажа, че това се дължи на моите учители 
в науката – проф. Стойко Стойков и акад. Богдан Куртев  

След успешно издържания конкурс бях назначен за асистент по 
органична химия в катедрата по органична химия и биохимия във Висшия 
институт по хранително-вкусова промишленост – Пловдив и след няколко 
години по препоръка на проф. С. Стойков, р-л на катедрата, направих 
постъпки да специализирам по стереохимия в Института по органична 
химия при БАН. 

През пролетта на 1961 г. прекрачих прага на Института, който се 
намираше в блока на Института по геология на БАН. Проф.Марин 
Михайлов, научен ръководител на дипломната ми работа в ХТИ, ми бе 
уредил среща с директора на ИОХ - проф. Б.Куртев. След дълъг и полезен 
за мен разговор, проф.Куртев се съгласи да ръководи моята специализация 
в секция „Органичен синтез”. В първите две години работех в секцията 
само през летните месеци, а през 1963 г. бях на едногодишна 
специализация.  

  
НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН ВАРИАНТ НА РЕАКЦИЯТА НА ПЕРКИН 

Първата задача, която ми постави проф.Б.Куртев бе да  изследвам 
кинетиката на дехидратацията на диастереомерните 3-хидрокси-2,3-
дифенилпропионови киселини при нагряване в оцетен анхидрид. Oт 
катедрата по органична химия на СУ бяха публикували данни, че при 
термичната дехидратация в оцетен анхидрид на тези киселини се получава 
смес от стилбен и транс-фенилканелена киселина в отношение 1:4. Тъй като 
малко преди това Цимерман и Тракслер доказаха, че при този пример на 
реакцията на Иванов  се получават два диастереомера в отношение 
еритро:трео = 1:4, проф. Куртев предположил, че дехидратацията на трео-
изомера води до транс-фенилканелена киселина, а еритро-изомерът се 
дехидратира и декарбоксилира до стилбен. Проф. Куртев ми предложи да 
проверим тази хипотеза на примера на чистите трео- и еритро- изомери. 
Оказа се, че и двата диастереомера се дехидрадитират без протичане на 
декарбоксилиране и в резултат се получава само анхидрид на транс-2-
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фенилканелена киселина, който има същата т.т. както стилбена. Установи 
се, че причината за тази заблуда  се дължи на твърде трудната хидролиза на 
този анхидрид поради спрежението на двата остатъка на фенилканелената 
к-на в молекулата на анхидрида: 

Рh−СН=С(Рh)−CO−O−CO−C(Ph)=CH−Ph 
След това проведохме кинетични изследвания върху дехидратацията 

на диастереомерните 2-хидрокси-2,3-дифенилпропионови киселини в среда 
от триетиламин и оцетен анхидрид, т.е. в условията на реакцията на 
Перкин, предложени от Калнин през 1928 г.и Бакунин и Печерило през 
1935 г. От кинетичните данни на нашето изследване изчислих, че 
елиминационната стадия на Перкиновата реакция има висок температурен 
коефициент (Q10 = 2,5). Работата ми при проф. Б. Куртев даде очаквания 
плод - появиха се и първите ни публикации по изследваната реакция – две в 
Tetrahedron Letters и една в годишника на ВИХВП-Пловдив. През учебната 
1963/64 г. посещавах и лекционния курс по органична химия на проф. 
Куртев пред студентите по биохимия и микробиология в СУ. Това време бе 
изключително важно за оформянето ми като преподавател по органична 
химия и за моето научно развитие. 

Една заран от пролетта на 1964 г. Юрий Стефановски (по онова време 
бе зам. зав.секция „Органичен синтез”) ми донесе  публикацията на 
Цимерман и Ахрамджиян за кинетика на реакцията на Перкин във вapианта, 
предложен през 1935 г от Бакунин и Печерило. По кинетичните данни в 
тази публикация изчислих, че брутната Перкинова реакция има сравнително 
нисък температурен коефициент (от порядъка на 1,2-1,4). Съпоставянето с 
температурния коефициент на елиминационната стадия ми даде идеята да 
проведа взаимодействието на бензалдехид с фенилоцетна к-на в присъствие 
на оцетен анхидрид и триетиламин при стайна температура с цел да бъде 
спряна  Перкиновата реакция на алдолната й стадия. Оказа се, че при стайна 
температура елиминационната стадия е много по-бавна от алдолната и бe 
получена смес от диастереомерните 3-ацетокси-2,3-дифенилпропионови 
киселини и 2-фенил-транс-канелена киселина. Добър добив на алдолните 
продукти бе получен и при -250С. При тази температура елиминационната 
стадия протича в много ниска степен. Така се откри възможност за 
осъществяване на нискотемпературен вариант на Перкиновата реакция и в 
резултат бе осъществен стереоселективен синтез на 2-хидрокси-2,3-
дифенилпропионови к-ни с преобладаване на еритро изомера – до 80%. 
Следователно нискотемпературният вариант на Перкиновата реакция 
протича по различен механизъм от реакцията на Иванов, при която се 
синтезира предимно трео-изомерът. Публикацията ни по този въпрос излезе 
през1969 г. в J. Chem. Soc.  на тема „On the Aldol Stage of the Perkin 
Reaction”.  

В процеса на моята специализация в ИОХ имах щастието да работя с 
изключително трудолюбиви и ерудирани млади специалисти – сътрудници 
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на акад. Д. Иванов и акад. Б. Куртев: Юрий Стефановски, Александър 
Ораховац, Мария Ляпова, докторантите инж. Благой Благоев и Иван 
Пожарлиев и дипломанта Момчо Момчев. Всеки един от тях с удоволствие 
ми помагаше да усвоя различни методи на синтез и анализ на сложни 
органични съединения и аз до днес съм им безкрайно признателен. Въпреки 
голямата си заетост проф. Б.Куртев беше неуморен и с бащински грижи 
следеше моята работа и ми помагаше в усвояването на новите за мен 
техники.  

В работата ми с акад. Б.Куртев привлякох и асистентите в  катедрата 
ни – Цв.Обретенов и Н.Кирчев, които разработиха своите кандидатски 
дисертации  в областта на алдолните реакции, но вече на територията  на 
катедрата по органична химия и биохимия във ВИХВП – Пловдив при 
активните консултации с акад. Б. Куртев.                                    

При провеждане на Перкиновата реакция с фурфурал и фенилоцетна 
киселина синтезирахме нови 3-фурилканелени киселини и техни 
производни, които се оказаха много добри УВ-светофилтри. За тези 
вещества ИНРА издаде две авторски свидетелства за изобретение на 
колектива: Б.Куртев, Хр.Крачанов и Цв.Обретенов.  

Работата ни по алдолните реакции постави началото на свързването 
на катедрата по Органична химия и биохимия със секцията по Органичен 
синтез на Института по органична химия при БАН. Това бе изключително 
полезно както за модернизирането и задълбочаването на учебната ни 
работа, тъй и за научното развитие на преподавателите в катедрата. Това не 
попречи на изследванията на нашата катедра по химията и технологията на 
пектиновите вещества и приложението им в хранителната промишленост – 
проблем, поставен от проф. Стойко Стойков. Напротив – създаде се 
възможност да разширим и модернизираме нашите изследвания върху 
растителните полизахариди. 

СЪЗДАВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯТА ПО БИОЛОГИЧНО-АКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА – ФИЛИАЛ НА ИОХ с ЦФ в Пловдив 

През осемдесетте години на ХХ век Президиумът на БАН реши да се 
създадат филиали в провинцията. През 1981 г. започна организацията на 
академични филиали в Пловдив на: Института по органична химия, 
Института по микробиология, Института по физика и Института по 
математика. Създадена бе Централна лаборатория по приложна физика в 
Пловдив с ръководител проф. дфн Атанас Атанасов, р-л на катедрата по 
атомна физика в ПУ „Паисий Хилендарски”. По инициатива на акад.Б. 
Куртев се създаде филиал на ИОХ в Пловдив, наречен Лаборатория по 
биологично-активни вещества и бе настанен в ІV блок на Висшия институт 
по хранително-вкусова промишленост. Ръководител на ЛБАВ бе проф.дхн 
Н.Моллов. Тази лаборатория бе съставена от три малки лаборатории: 
„Химия на пестицидите” (р-л проф.Н.Моллов), „Химия на биологично-
активните липиди” (р-л проф.дтн Ст.Иванов) и „Химия на биологично-
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активните въглехидрати” (р-л доц.Хр.Крачанов). Щатният персонал на 
ЛБАВ бе 18 души. 

Основна задача на ЛБАВ бе да подпомага в научно отношение 
предприятията в региона на гр.Пловдив. По тази причина тематиката на 
ЛБАВ бе свързана с решаване на научно-приложни технологични проблеми 
на предприятията от хранителната промишленост – т.е. провеждахме 
приложно насочени изследвания. Доколкото тези предприятия бяха 
свързани със земеделието лабораторията на проф. Н.Моллов бе интегрирана 
със Завода за пестициди „Агрия”-Пловдив, а лабораторията по биологично-
активни липиди (на проф.Ст. Иванов) бе свързана с ДЗ „Кристал”–
Велинград и няколко по-малки предприятия в региона. 

ДЕЙНОСТ НА ЛАБОРАТОИЯТА ПО БИОЛОГИЧНО-АКТИВНИ 
ВЪГЛЕХИДРАТИ 

Научната тематика на лабораторията бе посветена на технологията на 
пектина и приложението му в хранителната промишленост. Първоначално 
научните ни изследвания бяха насочени към пектиновите суровини – 
ябълкови и цитрусови пресовки, оронените слънчогледови пити, 
изсладените цвеклови резанки. Технологичните изследвания насочихме към 
консервните предприятия в региона на Пловдив и завод „Пектин” в Перник. 
За да бъдем по-полезни при внедряване на своите резултати към химико-
технологичната лаборатория създадохме и прототипно-експериментална 
база с механична работилница. 

Сключихме възлагателни договори с  КК „Първи май”- Пловдив, КК 
„Витамина”- Стамболийски, КК „Марица”-Пазарджик, КК ”Бригада” – 
Асеновград, ДЗ „Пектин” – Перник, Млекокомбинатите в Пловдив и в 
София, ЗШИ „Република”-Своге, „Винпром”-Перущица, Рибния комбинат - 
Бургас. Първоначално внедрихме в Пектиновия завод в Перник и в 
КК”Витамина” и КК”Първи май” няколко наши патента по пектиновата 
технология и преработката на доматите и червения пипер. С приходите от 
тези договори и внедрените технологии ние увеличихме щата на 
лабораторията от 5 на 32 души – млади учени и инженер-технолози.  

Лабораторията ни бе в договорни отношения и с катедрата по 
консервиране на плодове и зеленчуци на „Хумболдт-Университет” – 
Берлин. По този повод внедрихме в „Пектин-фабрик” – Гота (ГДР) нашата 
патентована нова технология за ябълков пектин и изнесохме чрез ВТО 
„Техника” два патентовани от нас и изработени в нашата прототипно-
експериментална база екстрактори за пектин, от което в касата на ИОХ с 
ЦФ постъпиха през 1984 г. 200 000 марки. След това сключихме договор с 
ЦУВ „Прогрес” за 150 000 лв - за внедряване на нова технология и 
инсталация за ябълков пектин в ДЗ „Пектин” – Перник. От приходите на 
това внедряване възстановихме на ЦУВ „Прогрес” предоставените ни 
150 000 лв и част (48000 лв) от реализираната от ЛБАВ печалба. От 
печалбата построихме през 1989-93 г. сграда в Пловдив от 1400 кв. метра, 
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която ИОХ с ЦФ даде под наем за 20 000 долара годишно на фирмата „Мио 
амико”. По силата на сключения от нас наемен договор фирмата построи на 
терена втора сграда от 1450 кв.м., която също стана собственост на ИОХ с 
ЦФ и сега от двете сгради БАН получава наем от над 100 000 лв годишно. 
Това строителство даде основание на Окръжния съд - Пловдив да узакони 
собствеността на БАН върху 7000 кв.м. дворно място на бул.Санкт 
Петерсбург 65. 

СЪХРАНЕНИЕТО НА АНТОЦИАНИНОВИТЕ ПЛОДОВЕ ПРИ НИСКА 
ТЕМПЕРАТУРА (под -200С) – НАЙ-ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ЗА ЗАПАЗВАНЕ 

НА БИОЛОГИЧНО-АКТИВНИТЕ ИМ КОМПОНЕНТИ 
При създаването на ЛБАВ започнахме активна производствена 

дейност съвместно с катедрата по органична химия на УХТ – първоначално 
сиропи от цитрусови плодове, а след това сиропи от арония. За качествено 
съхранение на суровините през цялата година ние въведохме прилагането 
на ниски температури – т.н. дълбоко замразяване. Наложи се да разработим 
нова технология за плодови сиропи, която да осигурява целогодишно 
производство от пресни или замразени плодове. Изследванията бяха 
осъществени от екип с р-л д-р Мария Крачанова, която бе първият щатен 
научен сътрудник в ЛБАВ. Опитно бе доказано, че този метод на 
съхранение дава възможност за производство на плодови сиропи и плодови 
сокове чрез директна обработка на плодовете през цялата година без да е 
нужно получаването на плодови концентрати, каквато бе практиката на 
консервните предприятия в света по онова време.  За съжаление и 
понастоящем световната практика е да се получават плодови сокове от 
плодови концентрати. Въведената в производствената база на ЛБАВ 
преработка на антоцианиновите плодове в замразено състояние се оказа 
много ефективна и по отношение извличането на биологично-активните 
вещества на плодовете, в резултат на процеса на дефростация, осъществен 
ефективно в патентован и изработен в ЛБАВ нов екстрактор-
хомогенизатор. Тази производствена технология се прилага и понастоящем. 

РАЗДЕЛЯНЕ НА ЛБАВ НА ТРИ САМОСТОЯТЕЛНИ ЛАБОРАТОРИИ 
През 1990 г по инициатива на директора на ИОХ с ЦФ Научният 

съвет гласува разделяне на ЛБАВ на три самостоятелни лаборатории: 
- Лаборатория по химична екология, с р-л проф.дхн Никола Моллов, 

по-късно р-л стана проф.дхн Г.Андреев, от ПУ”П.Хилендарски”;  
-Лаборатория по биологично-активни липиди с р-л проф.дтн 

Ст.Иванов   
-Лаборатория по биологично-активни въглехидрати (ЛБАВ). 
Тази реорганизация доведе до ситуирането на първите две 

лаборатории на терена на ПУ ”П.Хилендарски”. Това бе първата стъпка за 
излизането им от ИФХ с ЦФ и претопяването им с катедрите по органична 
технология, органична и аналитична химия на същия университет. На 
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територията на бл.4 на УХТ остана само лабораторията по биологично-
активни въглехидрати. 

  През 1993 г Лабораторията по биологично-активни въглехидрати бе 
включена в проекта „Усъвършенстване преработката на плодове и 
зеленчуци”, финансиран по програма Copernicus с координатор проф.Андре 
Хойгебарт от Университета в Гент (Белгия). ЛБАВ участваше с колектив, 
ръководен от д-р М.Крачанова и получи по банков път от координатора 
приход от 55000  екю (100 хил.лв) за проведените научни и приложни 
изследвания по проекта. През 1995/98 г. ЛБАВ участва и в работата на 
проекта „CABINET” с координатор Института по храните от Norwich, 
Англия. 

По инициатива на д-р Мария Крачанова тематиката на лабораторията 
по биологично-активни вътлехидрати бе разширена с изследване на 
имунологичната активност на пектинови  полизахариди от плодове, 
зеленчуци, билки и клетъчни култури; с изучаване на биологично-
активните вещества в богатите на антоцианини плодове, както и тяхната 
антиоксидантна активност. Постигнатите в това ново направление научни 
резултати доведоха до създаване на нови функционални храни и съвместни 
изследвания в Медицински университети и в болници за подобряване 
качеството на живот на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, диабет 
втори тип и някои ракови заболявания.  

След преминаване на другите две лаборатории към ПУ „П. 
Хилендарски”, лабораторията по биологично-актнивни въглехидрати се 
преименува в лаборатория по биологично-активни вещества, което 
отговаряше по-добре на разширената тематика. По същото време аз се 
пенсионирах и за ръководител на ЛБАВ бе избрана доц. д-р М.Крачанова. 

РАЗВИТИЕ НА ЛБАВ ПРЕЗ НОВИЯ ВЕК 
 Въведената от доц.д-р М.Крачанова нова тематика на ЛБАВ бе 

стимул за разширяване на съвместната производствена дейност на ЛБАВ с 
катедрата по органична химия на УХТ-Пловдив.  

Изследователската работа на ЛБАВ протича в следните направления: 
1) Получаване, пречистване, химична структура и биологична 

активност на растителни полизахариди (плодове, зеленчуци, билки); 
2) Изследвания върху флавоноидите и полифенолите в различни 

плодове и антиоксидантна активност на плодови сокове и водни екстракти. 
3) Получаване на функционални и лечебни храни и технологии за 

тяхното производство; 
4) Гранулирани пектини и хранителни адитиви; 
5) Биологични и медицински изследвания с новите функционални и 

лечебни храни 
Следва да отбележим интензивното развитие на научните връзки на 

ЛБАВ с научни центрове в чужбина: Лабораторията по хранителна химия 
на Университета във Вагенинген (Холандия), Лабораторията по 
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въглехидрати на ИНРА-Нант (Франция), Института по органична химия 
при Руската академия на науките, Москва, Катедрата по биотехнология на 
Университета в Гент (Белгия), Института по биофизика при Чехската 
академия на науките в Бърно (Чехия), Лабораторията по фармакохимия на 
университета Китасато, Токио (Япония). Съвместни изследвания се  
провеждат с катедри на Медицинските университети в Пловдив, Варна и 
София, СБАЛ на онкоболни, София, Онкологичния център-Пловдив.  

При подготовката за влизането ни в Европейския съюз се  промени и 
системата на финансиране на научно-приложните изследвания. Предимства 
имаха производствените предприятия от недържавния сектор. Това наложи 
през 2003 г. да създам производствена фирма, която да бъде интегрирана с 
приложната дейност на ЛБАВ. Новата фирма, наречена „ВИТАНЕА”  
започна да функционира в края на 2003 г по силата на тристранен договор с 
ИОХ с ЦФ и УХТ – Пловдив. Това откри възможности за ново, по-добро 
финансиране на дейността на ЛБАВ. Освен средствата, отделени от 
„ВИТАНЕА” за издръжката на ЛБАВ (за периода 2004-2011 г. – над 500 
хиляди лв) стана възможно привличането на средства и от АНМСП при 
МИЕТ. През 2008 г. работихме по научно-приложен проект с координатор 
„ВИТАНЕА” и партньори – ЛБАВ при ИОХсЦФ и катедрата по органична 
химия на УХТ-Пловдив, на тема „Нутрацевтици с антиоксидантно и 
имуностимулиращо действие”,  финансиран по програма „Развитие на 
конкурентноспособността на малки и средни предприятия”. В периода 
2012 – 2014 ЛБАВ работи по нов проект, финансиран от АНМСП при 
МИЕТ. Тези инициативи дадоха възможност на ЛБАВ да се укрепи 
икономически и да осигури добри условия за научно-изследователска 
работа. 

През 2009 г. лабораторията напусна наетите от УХТ лабораторни 
помещения и се пренесе в новооборудвания първи етаж на сградата на БАН 
на бул.Руски 139. Тази помощ на Централно управление на БАН даде 
значителен тласък напред на лабораторията и ентусиазира колектива за още 
по-активна научно-изследователска и приложно-внедрителска дейност. 
Това се изрази в следните резултати: 

Разработени дисертации:  
Кандидати на науките: Сесе Бенему(от Гвинея), Анна Стоилова, инж. 
Кирил Марев, инж.Данаил Грънчев, Пантелей Денев, Антон Славов; 
Докторантури: Мариана Николова, Петко Денев, Манол Огнянов, 
Йордан Георгиев. осъществени под ръководството на доц.М.Крачанова. 

В ЛБАВ бяха разработени и осем дипломни работи на студенти от 
УХТ, ПУ ”П.Хилендарски” и СУ „Св.Кл.Охридски” под ръководството на 
доц. М.Крачанова по проблеми на хранителната химия и технология. 

Публикации - над 250, цитати (над 300); 
Патенти и полезни модели – над 40; 
Участие в научни конференции и конгреси – над 25; 



86 
 

Организирани научни симпозиуми – в УХТ -3бр.; Международен 
симпозиум „Хранителни адитиви от природен произход”, 1989 г, 
НТС и ЛБАВ; 
Последваха и престижни награди: 
За наука: 
ПИТАГОР-2009 –доц.д-р М.КРАЧАНОВА и ПИТАГОР 2013  -МЛАД 
УЧЕН, доц.д-р П.ДЕНЕВ; Награда на БАН за млад учен „Марин 
Дринов” – доц.д-р П.ДЕНЕВ 
За разработени и внедрени в производството нови функционални 
храни – Осем златни медали от ММП-Пловдив и три отличия от 
Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки и от 
Научно-техническия съюз по хранителна промишленост. 
В дългогодишната дейност на ЛБАВ имаше и немалко трудни 

моменти. Те поставяха на изпитание духовната стабилност и зрялост на 
колектива. Но фактът, че нашата лаборатория се съхрани дори и сега – в 
превратните години на пренебрежително отношение на някои държавни 
органи спрямо научно-изследователската работа на тружениците в БАН, 
показа, че духът на непримиримост към несгодите и пречките в работата, 
предаван от поколение на поколение в ЛБАВ бе стимул за обновяване на 
тематиката и изследователската апаратура, за растеж и оригинални 
творчески постижения на учените в ЛБАВ. 

По повод честването на 55–тата годишнина на ИОХ с ЦФ с 
възхищение и синовна признателност си припомняме делата на акад. 
Димитър Иванов и акад. Богдан Куртев в създаването на института и 
кадровото изграждане. Това доведе до тематичното разнообразие на 
фундаменталните научни и насочените научно-приложни изследвания в 
областта на органичната химия и фитохимията. Те привлякоха на работа в 
ИОХ младите таланти на катедрите по органична химия в СУ”Климент 
Охридски” и ВХТИ-София. Така бе създадено едно ядро от учени, които 
разнесоха по света славата на българската органична химия. С бащинска 
загриженост акад. Богдан Куртев изпращаше младите учени от Института 
във водещи научни центрове из целия свят. Той бе пример и вдъхновение за 
своите сътрудници чрез безкористната си научно-изследователска и 
администраторска дейност. 

 


