ПРОФ. ВЕЛЧО ВЕЛЧЕВ PROF. VELCHO VELCHEV

– 90 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

Siene velcevii Jordanov & Panov

– ON THE OCCASION OF HIS
90TH ANNIVERSARY

Достоен и авторитетен учен, посветил повече от 60 години на ботаническата наука.
Велчево плюскавиче

A worthy and respectable scientist, who has dedicated more than 60 years of the
botanical science.

Неговото име носи нов за науката вид, описан
през 1966 г. His name bears a newly described
species for the science during 1966.

Роден е на 3 юни, 1928 г. в с. Попица, община Бяла Слатина. През 1951
He was born on June 3, 1928 in the village of Popitsa, municipality of
г. завършва Биолого-геолого-географския факултет (днес Биологически
Byala Slatina. In 1951, he graduated from the Faculty of Biology,
факултет), специалност биология, на Софийския университет
Geology and Geography (currently the Faculty of Biology) at Sofia University
„Св. Климент Охридски“. След това се посвещава на ботаническата
“St. Kliment Ohridski”, majoring in biology. Afterwards, he devoted himself
наука в Института по ботаника, БАН. През 1962 г. е хабилитиран
to the science of botany at the Institute of Botany, BAS. In 1962, he was habilitated
за ст. научен сътрудник (доцент), а през 1971 г. вече е професор.
and appointed as an associate professor and in 1971 became a full professor.
Научната му дейност е отразена в повече от 160 публикации и обхваща широк спектър от
научни интереси, като основно място в тях заемат фитоценологията и фитоекологията. Той е
един от авторите на първата „Екскурзионна флора на България“ (1960).
The results of his academic research have been reflected in more than 160 publications. His work
encompasses a wide gamut of scientific interests, yet phytocoenology and phytoecology have been the primary focus of his attention. He is one of the
authors of the first Excursion Flora of Bulgaria (1960).
Описва 6 нови за науката видове от таксономично трудния род Festuca – F. achtarovii, F. calcarea, F. jordanovii,
F. maleschevica, F. staroplaninica, F. vandovii, както и нов вид от род Vicia – V. jordanovii.
Открива нови видове за българската флора, като:
Проучва редица ендемити като Astracantha aitosensis, Ramonda serbica, Haberlea
He discovered new species to the Bulgarian flora, such as:
rhodopensis, Centranthus kellereri и др.
He also studies a number of endemic species like Astracantha aitosensis, Ramonda
serbica, Haberlea rhodopensis, Centranthus kellereri etc.
Haberlea rhodopensis
Helianthemum aegyptiacum

Oenothera stricta

Astragalus sesameus
Astracantha aitosensis
Centranthus kellereri

Fumana arabica

Sisymbrium polymorphum

Arbutus andrachne

Arbutus unedo

Ramonda serbica

Prof. Velchev was also the editor of the multivolume Flora of the People’s
Редактор е на изданието Флора на НР България (т. 8 и 9), Червена
Republic of Bulgaria (volumes 8 and 9), Red Book of the People’s
книга на НР България (1984), Атлас на ендемичните растения в
Republic of Bulgaria (1984), Atlas of the Endemic Plants in Bulgaria
България (1992), на редица ботанически сборници.
(1992) and a number of other collections on botany.
Неговата компетентност и квалификация са в основата на заеманите от него и различни административни длъжности.
His expertise and qualifications are at the heart of the different administrative positions he has occupied over the years.
Scientific secretary at the Institute of Botany (1961-1966), head of the
Hаучен секретар на Института по ботаника (1961-1966), ръководител на
секцията по Растителна екология и геоботаника (1966-1993), зам. директор Department of Plant Ecology and Geobotany (1966-1993), deputy
director (1970-1974) and director (1974-1993).
на Института по ботаника (1970-1974) и негов директор (1974-1993).
За един дълъг период – (1975 -1993) г., ръководи
катедрата по ботаника в Биологическия факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“ и е директор на
Университетската ботаническа градина, София.
Университетска ботаническа градина, София
Sofia University Botanic Garden
Откриване на
паметник на проф.
Стефан Георгиев в
Университетската
ботаническа градина,
София (2003)
Openning of the monument of prof. Stefan Georgiev at
the University Botanic Garden, Sofia (2003)

For a long period (1975-1993) he was head of the
Department of Botany at the Faculty of Biology, Sofia
University “St. Kliment Ohridski” and Director of the
University Botanic Gardens, Sofia.

Поздравления по повод 80 г. от рождението на акад. Даки Йорданов
Congratulations in occasion of the 80th anniversary of acad. Daki Jordanov

Втора Национална конференция
по ботаника (1969)
Second National Botany
Conference (1969)

Възстановяване находището на Astragalus physocalyx на Джендем тепе, Пловдив (1976)
Restoring the locality of Astragalus physocalyx, Dzhendem Tepe, Plovdiv
Със студенти на посещение в Армения (1986). With students visiting Armenia (1986).
Почетен член на
Българското ботаническо дружество (2003)
Honorary member of
Bulgarian Botanical Society (2003)

С колеги от секцията. With colleagues from the Department (1993)

В командировка с Павел
Василев и Лили Юрукова
On a field trip with Pavel
Vassilev & Lili Yurukova (1988)

В Рила заедно със
С. Ганчев и С. Станев
In the Rila Mts, together witг
S. Ganchev & S. Stanev (1979)

В командировка (1986)
On the field trip (1986)

В Созопол с колеги (1969)
In Sozopol with collegues

Поздравления от проф. Д. Темнискова,
председател на ББД (2003)
Congratulations from prof. D. Temniskova,
Chairman of the BBS

