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Кандидатите за почетни членове на СФБ са представени с кратки обосновки, 
съдържащи мотиви и техни дейности, допринесли и запомнени като успешни и полезни за 
СФБ.

В началото представяме две кандидатури на знакови колеги, които вече не са между 
нас.

Акад. Христо Христов (1915-1990, посмъртно). Акад. Христов е първият Председател на 
СФБ – от 1972 до 1988 г., положил много усилия и допринесъл за първоначално 
утвърждаване на Съюза като национално професионално сдружение.

Акад. Матей Матеев (1940-2010, посмъртно). Акад. Матеев е председател на СФБ от 2001 
до 2010 г., като особено във втората част на мандата си се  наложи да се бори със 
засилващите се кризисни процеси в законодателството и нормативното устройство, пряко 
въздействащи отрицателно върху обучението и професионалната реализация на физиците.

Комисията отбелязва, че сегашното, в известен смисъл закъсняло представяне на 
двете кандидатури, е поне частично запълване на непреднамерен пропуск.

Акад. Александър Петров – Председател на СФБ от 2010 г. Акад. Петров поема поста 
непосредствено след внезапната кончина на акад. Матеев. Той е положил и полага много 
усилия за предотвратяване на потенциалния срив както в организационната, така и във 
финансовата дейност на Съюза, смятаме, че Акад. Петров, разбира се с приноса на УС и на 
всички членове на СФБ, има значителна заслуга за запазване активната и многообразна 
дейност на СФБ. От 2015 г. той е Председател на Балканския физически съюз (БФС).

Проф. Николай Тончев – Зам. председател и член на УС на СФБ, научен секретар на БФС, 
както и дългогодишен завеждащ сектор Международни връзки на СФБ. С работата си  
допринася много за издигане на  международния престиж на Съюза.

Проф. Петко Витанов – член на УС на СФБ и председател на секция Физика на Съюза на 
учените в България (СУБ). Като Главен секретар на Третия национален конгрес по 
физически науки през 2016 г. има решаващ принос за успеха на Конгреса.

Проф. Кирил Благоев – като член на УС на СФБ е работил и съдействал активно за 
популяризиране на дейността на Съюза. За отбелязване е организираната от него престижна
конференция на Европейската група по атомна спектроскопия на Европейското физическо 
дружество (ЕФД).

Чл. кор. Васил Андреев - За дългогодишната му работа в ръководството на секция 
Метеоролози, сега Клон на СФБ,  и за много успешната организация на секция Физика 
на Земята, атмосферата и Космоса на 2-ри Национален конгрес по физически науки.

Проф. Димитър Сираков – за проявена голяма активност като член от НИМХ-БАН в 
Софийския клон (СК) на СФБ до 2011 г. и на секция „Метеоролози“ към СК на СФБ след 
2011 г.

Гл. ас. Анна Ценкова-Братоева – за активна дейност в Софийския клон на СФБ като член 
от НИМХ до 2011 г. и на секция „Метеоролози“ към СК на СФБ след 2011 г.



Г-жа  Снежана Йорданова – дългогодишен Технически секретар на СФБ. Със своята 
компетентност, трудолюбие и отзивчивост има  голям и плодотворен организационен 
принос към цялостната дейност на СФБ, както и за създаването на добра колегиална 
атмосфера.

Г-жа Юлия Върбанова – член на УС на СФБ. Била е организатор и домакин на редица 
много добре подготвени и подчертано успешни конференции на Съюза, на първо  място
34-та и 44-тата Конференция по въпроси на обучението по физика и на Национален семинар
„Светлина и вселена" през 2015 г., посветен на Международната година на светлината.

Доц. Михаил Бушев – дългогодишен и активен член на редколегията на издаваното от  
СФБ списание „Светът на физиката”, написал и превел много статии за списанието, с което 
е допринесъл за популяризиране на физиката и физичните изследвания – приоритет на 
Съюза.

Доц. Динко Динев – дългогодишен и активен член на редколегията на списанието „Светът 
на физиката”, написал и превел много статии за списанието, с което е допринесъл за 
популяризиране на физиката и физичните изследвания – приоритет на СФБ.

Ст. н. с. Лъчезар Костов – Председател на Агенцията за ядрено регулиране, изявен и 
действен поддръжник на каузата на Съюза на физиците в България. 


