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Благодарствено писмо 
 

Съюзът на физиците в България изказва благодарност на ръководителите, 

учителите и участниците в Националния отбор по физика за 26-ия 

Международен турнир на младите физици , Тайпе, Тайван. 

Националният отбор на България се състои от 5 състезатели, подбрани в 

резултат на провеждане на български Национален турнир през м. март т.г. : 

Искрен Ванков, Калоян Дърмонев и Николай  Б. Николов (ПМГ "д-р Петър 

Берон" гр. Варна, с учителка Петя Костадинова), Виктор Кузманов 

(Американски колеж, гр. София, с учителка Красимира Чакърова) и 

Николай Н. Николов (ПМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен, с учител Свилен 

Русев). Научен ръководител, член на Международния Организационен 

комитет и водещ българската делегация е Асен Кюлджиев от Института за 

ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН 

Отборът бе ръководен от доц. Гинка Екснер (ПУ "Паисий Хилендарски") и 

Аслихан Шенол (студентка и опитен състезател в предишни издания на 

Международния турнир). В подготовката му взеха активно участие 

членове на Националното жури за България от БАН, СУ "Св. Климент 

Охридски", ПУ "Паисий Хилендарски", сред които Младен Матев от 

Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) и 

Екатерина Борисова от Института по електроника "Акад. Емил Джаков". 

Заслужава да бъде отбелязана специално ролята на Свилен Русев, учител 

по физика от ПМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен. Той е създал отлична 

школа по физика с експериментална насоченост, която редовно излъчва 

свои състезатели в Националния отбор на България. Тази година бяха 

много силни изявите и на учениците от ПМГ "д-р П. Берон", Варна, с 

учителка Петя Костадинова,  които спечелиха Националния Турнир и 

съставиха ядрото на тазгодишния национален отбор. От тях Калоян 

Дърмонев е също и бронзов медалист от Международната Олимпиада по 

физика за 2012 и 2013 г. 
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Представянето на Националния отбор на България през тази година, 

отличено с бронзови медали, е най-доброто от 2005 г. насам. В 

неофициалното класиране по точки отборът ни заема 12-то място, в пакет с 

отборите на Германия, Австрия и Китай, оставяйки зад себе си домакините 

от Тайван, както и световни сили като отборите на Австралия, Русия, Иран, 

Беларус. 

  

Съюзът на физиците в България високо оценява резултатите на нашите 

състезатели, ръководители и учители, и им пожелава бъдещи успехи в 

откриването, подготовката и  представянето на български ученици в този 

сериозен международен форум.  

 

28 август 2013 г. 
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                 /акад. Александър Петров/ 
 


