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In memoriam 
Александър Скордев 

 
 

 
 

27.06.1940 - 29.03.2022 
 

На 29.03.2022 г. почина ст.н.с. д-р инж Александър Данаилов Скордев. 
Ст.н.с. д-р Александър Данаилов Скордев е изтъкнат  инженер-физик и учен в 

областта на контрола без разрушаване в България и в Европа. Той е експерт по 
безразрушителен контрол и по радиационна защита. Ръководил е Школата по 
дефектоскопия ВУЦ „КВАЛИМА“ от 1989 г. до 2005 г. Ръководител е на СЦП по КБР 
към ННТДД от 2005 г. до 2022 г. Участвал е в създаването на СЦП по КБР.  

Автор е на 6 монографии, повече от 180 публикувани статии, 25 броя учебници и 
издания на електронен носител, 6 технологични пособия, 20 български стандарти (БДС). 
Притежава 5 авторски свидетелства за технически средства за контрол без разрушаване. 
Обучил е над 3000 професионални дефектоскописти, стотици инженери и други 
специалисти. Ръководил е над 200 проекта в областта на контрола безразрушаване. 

Има значително участие в обществената дейност на дефектоскопията в България. 
Той е бил 7 год. зам. председател на Националната секция по дефектоскопия, 19 год. 
председател на ННТДД (до 2001 г.) и 14 год. председател на Научно-техническия съюз 
по машиностроене (от 1992 до 2005 г.). Участвал е в организирането на първите 
конференции по дефектоскопия в България. Активен участник е в организирането и 
провеждането на ежегодните конференции по дефектоскопия и Дните на 
безразрушителния контрол.  

С кончината на ст.н.с. д-р инж. Александър Скордев безразрушителният контрол в 
България загуби един добър преподавател, изследовател, приятел и колега. 

Признание за цялата негова всеобхватна дейност и заслуги за появяването, 
развитието и утвърждаването на безразрушителния контрол у нас и по света, общо 54 
години, е удостояването му с високото държавно отличие медал „За заслуга“ с Указ на 
Президента на Република България, за цялостен принос в областта на инженерните науки 
и практика като учен, преподавател, физик в сферата на контрола и изпитването без 
разрушаване и признат общественик. Връчен му от Президента на Република България 
през 2021 г. 

 
Дълбок поклон пред светлата му памет! 


