
Писмо  
до Председателя на БАН – академик Никола Съботинов  
 
From: Rakovsky [mailto:rakovsky@ic.bas.bg]  
Sent: Friday, February 05, 2010 2:10 PM 
To: 'presidentbas@eagle.cu.bas.bg' 
Subject: ДИРЕКТОР НА ИК БАН 
 
до Председателя на комисията за извършване на реформите в БАН – ст.н.с. I ст. Дтн Иван 
Паршоров 
 
From: Rakovsky [mailto:rakovsky@ic.bas.bg]  
Sent: Friday, February 05, 2010 2:14 PM 
To: 'parsh@ims.bas.bg' 
Subject: FW: Проф. С. Раковски - Директор на ИК БАН  
 
 
Уважаеми Г-н Председател на БАН, 
 
 Уважаеми колега Паршоров, 
 
Вчера по време на работата на проблемния съвет по “Нови материали и нанотехнологии”, 
 проф. И. Митов (Председател на НС на ИК БАН) отново е повдигнал въпросът за съдбата на 
ИК БАН. Проф. И. Митов е изказал мнението: ИК да се съхрани като самостоятелно ПНЗ в 
рамките на тематичното направление “Наноматериали и нанотехнологии”, което не се 
съгласува с предложението на УС за обединяване на ИК с ИИХ в рамките на тематичното 
направление “Енергийни източници и енергийна ефективност”.  
 
Искам официално да представя позицията на ИК и НС на ИК. 
 
Ние отстояваме изцяло тезата, представен от колегата проф. И. Митов, за запазване на 
самостоятелността на ИК, тъй като нас ни идентифицират от много години с това име и 
свързват всичките ни постижения с него у нас и в чужбина. 
 
ИК е уникален за структурата на БАН, тъй като се е посветил на изключително сложна и 
важна тематика за създаване на нови каталитични материали и системи, преобразуващи 
енергията на химическите реакции в целеви продукти. Разработени са над 20 каталитизатора 
за нуждите на азотно-торовата промишленост, нефтохимията, хранителната промишленост и 
др. и са публикувани редица монографии, обзори и оригинални научни съобщения, които са 
събрали хиляди цитати.  
 
ИК е институт с много добре очертана интердисциплинарна специфична ниша на научното 
познание, разположена на кръстопътя между химия (органична, неорганична и квантова), 
физика (химия и физика на твърдото тяло, теория на фазовите преходи, физични методи на 
анализ) и др.  
 
ИК е организатор на традиционен от 1970 г. Международен симпозиум по хетерогенен 
катализ, 10-то издание на който беше през 2008. През 2005 ИК беше организатор на 7 –ия 
Европейски конгрес по катализ. 
 
ИК има национални и международни проекти на обща стойност над 3 млн. лв. 
 



Само през тази година 5 наши учени получиха международни национални и ведомствени 
награди за принос към науката и към БАН. Последна беше наградата на колежката проф. Д. 
Андреева в тематичния конкурс на наградите “ПИТАГОР” на МОМН за 2009. 
 
Институтът разполага с необходимата МТБ и хабилитирани лица (21) за формиране на 
собствен НС и в момента НС на ИК е с най-големи компетенции в областта на “Химичната 
кинетика и катализ” в цялата страна и има дадени права от ВАК да хабилитира и обучава 
учени по 5 специалности. 
 
Надявам се, че вие ще подкрепите волеизявлението на ИК, НС на ИК и неговите учени за 
самостоятелност и развитие в рамките на трето тематично направление. Ако са ви 
необходими допълнителни данни извън тези дадени на всички органи по провеждане на 
реформата сме готови да ги предоставим. 
 
С уважение, 
 
Проф. С. Раковски 
 


