ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА СФБ
X КОНГРЕС – 2020

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.
проф. д.фз.н. Ана Георгиева
Дългогодишен активен член на УС на СФБ. Три мандата зам.-председател на УС на СФБ.
След пенсионирането на техническия секретар на СФБ Снежана Йорданова пое на обществени
начала и нейните функции. Активен участник в Организационните комитети като председател и
зам.-председател на Националните конференции по въпросите на обучението по физика, на
Третия национален конгрес по физически науки и като член на Националния организационен
комитет BPU 10 и на журитата на Младежките научни сесии. Като председател на Националния
комитет „Наука на сцената“ главен организатор на Националните фестивали и участието на
България в Международните фестивали.

проф. дфн Евгения Петрова Вълчева
Проф. Вълчева има заслуги по отношение на организиране и провеждане на дейности на
Съюза на физиците, както следва:
1. Организиране и провеждане на Национални конференции по физика – Председател на 39-та
и 46-та и зам. председател на 37-ма, 38-та и 44-та Национални конференции на СФБ по
въпросите на обучението по физика (2009, 2010, 2011, 2016, 2018 г.)
2. Организиране и провеждане на Международни конференции и форуми по физика, свързани
с дейността на Съюза – Член на организационен комитет на “10th International Student
Conference of the Balkan Physical Union” (ISCBPU-10)” Istanbul / TURKEY, Sept. 3 – 5, 2013,
Председател на националния организационен комитет на Третата балканиада по екология и
околна среда за ученици, национален кръг, 2011 г., Член на научната комисия на Втора
балканиада по екология и околна среда за ученици (Лариса, Гърция 2009)
3. Като Секретар на Националния орг. комитет за честване на Международна година на
светлината 2015, обявена от UNESCO, извършва дейности по популяризиране на годината
на светлината с множество изяви- публични лекции, подготовка на събития и др.
4. Тя е отговорен секретар на Управителния съвет на Съюз на физиците в България от 2008 и
като такава е участвала в подготовка на конгреси на Съюза и организиране на събития под
егидата на Съюза- член на жури в конкурса „Наука на сцената”, в жури на младежките сесии
на конференциите и др.
Има голяма обществена ангажираност с четене на публични лекции по повод на различни
инициативи – Съюза на учените, Съюза на физиците, Климентови четения, Летни школи за
учители, Ден на отворените врати и др., общо – 18 лекции през годините 2012-2019 г.
Предложил: доц. Мая Гайдарова, УС на СФБ

маг. инж. Николай Александров Цонев
Предлагам за почетен член на Съюза на физиците в България (СФБ) да бъде избран маг.
ИНЖ. Николай Александров Цонев, учител по Математика и Информатика и Физика и
Астрономия в град Плевен.
Г-н Цонев е учител повече от 25 години в град Плевен и има участие в множество научни
разработки, национални конференции и школи, например конкурс СТЕМ-училище, победител в
раздел: STEM-AMBASSADOR-SCIENCE през 2019 г. и диплом от Национално изложение
“Изобретения, трансфер, иновации” в град Пловдив през 2018 г. Също така г-н Цонев
организира Школи по експериментална физика през 2017 и 2018 г. (https://epo1pl.alle.bg), на
която взеха участие и членове на Софийски клон на Съюза на физиците в България. Г-н Цонев е
активен член на Софийски клон на Съюза на физиците в България от 2018 г. (тази година
включително). Благодарение на неговите усилия за организиране средношколски школи и
олимпиади по експериментална физика Плевен се нареди до Скопие, Гевгели, Куманово и София
в тази толкова необходима за нашето образование дейност.
През 2017 г. инж. Цонев успешно завърши обучението си в магистърска програма
Методология на обучението по физика и астрономия на Физически факултет на Софийски
Университет Св. Климент Охридски, като имах удоволствието лично да присъствам на защитата
на дипломната работа на маг. инж. Николай Цонев.
Като отчетем постигнатите успехи в многогодишното му преподаване по физика,
съдействието на извънкласна дейност по физика, работата, активността и отдадеността си към
образованието по физика на национално ниво, Николай Цонев заслужава да бъде избран за
почетен член на Съюза на физиците в България. Искрено се надявам и уважаемите членове на
Комисията по избор на почетни членове на СФБ да оценят по достойнство приноса на г-н Цонев
към българското образование по физика и да го изберат за почетен член. Убеден съм, че това
признание ще допринесе за умножаването на неговия ентусиазъм в преподаването по физика и
успехи в извънкласната дейност в бъдеще.
Предложил: Алберт Варонов, СК на СФБ

проф. д.т.н. Сашка Александрова
Преподавател в ТУ – София. Дългогодишен активен член на СФБ. Като главен редактор
на сп. „Светът на физиката“ (от 2017 г.) възобнови регулярното му издаване (вкл. в мандата на
предишната редколегия), повиши качеството на публикуваните статии и оформлението на
издаваните книжки. Била е член на Контролния съвет на СФБ. Активен участник с публични
лекции и доклади в Националните конференции по въпросите на обучението по физика.
Председател на журито на Младежката научна сесия по време на Националните конференции по
физика, член на журитата на Националните фестивали „Наука на сцената“.

проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева
Заемани длъжности в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски",
•
Зам. ректор, 2019 до сега;
•
Зам. декан на Физико-технологичен факултете, 2017 – 2019;
•
Ръководител на катедра "Физика", 2013 до сега.
Заемани длъжности в СФБ
•
Председател на СФБ – клон Пловдив от 2008г. от 2007 до 2019 г.
•
Член на Управителния съвет на СФБ от 2008г. до сега.
•
Зам. председател на Управителния съвет на СФБ от 2010 г. до сега
Участие в организацията на събития на СФБ
•
Председател на орг. комитета на Национален форум по физика „Физиката – вечно
млада наука” 27 – 29.10.2017 г., Варна – СОК Камчия, хк „Лонгоз”
•
Зам. председател НА 43-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА „ОПТИКА И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИЕТО”
•
Член на журито на националния фестивал «Наука на сцената-6»
•
Участва в организирането на Haциoнaлните cтyдeнтcĸи нayчни ĸoнфepeнции пo
физиĸa и инжeнepни тexнoлoгии. Koнфepeнциятa e eжeгoднo cъбитиe, opгaнизиpaнo oт Физиĸoтexнoлoгичния фaĸyлтeт и Cтyдeнтcĸи cъвeт ĸъм Πлoвдивcĸия yнивepcитeт „Πaиcий
Xилeндapcĸи“, cъвмecтнo c Фoндaция „Eвpиĸa“
•
Член на националната комисия за организиране и провеждане на Национално
състезание „Турнир на младите физици“
•
и др.

