
СКРЪБНА ВЕСТ 
НАПУСНА НИ ПОЧЕТНИЯТ ГРАЖДАНИН НА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, 

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТА, ПРОФЕСОР, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ 

ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ ЙОРДАНОВ 

 

 
 

С дълбока скръб съобщаваме, че на 22.02.2022 г. почина Почетният гражданин на 

Полски Тръмбеш,  член-кор., проф., д-р на мед.науки Йордан Алексиев Йорданов. 

Чл.-кор. Йордан Йорданов е роден на 06.11.1938 г.. Учил е в село Страхилово, а след 

това в гимназията в гр. Полски Тръмбеш. Завършва Стоматологическия факултет на ВМИ. През 

1972 г. му е присъдена научна степен „кандидат на биологическите науки“, а през 1980 г. става 

„доктор на медицинските науки“. Редовен член е на Българската национална академия по 

медицина (1995 г.), представител на България в Европейската антропологична асоциация (1990 

г.), член на Международната асоциация за идентификация (със седалище в САЩ) от 1987 г. 

Член-кореспондент е на Българската академия на науките от 2004 г., дългогодишен директор на 

Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. Автор 

и създател е на Националния антропологичен музей и на единствената в България постоянна 

антропологична експозиция „Човекът в миналото“. Чл.-кор. Йорданов е бил председател на 

Българското анатомично дружество и Българското антропологично дружество, автор на 26 

монографии, 360 научни публикации, над 70 пластични антропологични реконструкции на 

главата по черепа. 

Пластичните реконструкции, възстановки на меките тъкани по черепа, направени от чл.- 

кор. Йорданов на тракийската принцеса от Враца, ичиргубоилът Мостич от времето на Симеон 

Велики, цар Калоян, цар Самуил, серия дейци на Възраждането и освободителното движение 

като Бачо Киро, Раковски, Каравелов, Захарий Стоянов и др. са известни в цяла България. Част 

от тези възстановки са подарени от него и се намират в Исторически музей град Полски 

Тръмбеш. 

Чл.-кор. Йорданов е удостояван с различни награди и отличия. На 8 септември 2004 г. е 

удостоен със званието Почетен гражданин на Полски Тръмбеш. 

Напусна ни един човек с голямо и щедро сърце. Той вярваше, че смисълът на 

човешкият живот е да оставим на поколенията сътвореното от предците ни и неизменно  го 

доказваше с житейските си дела, които ще пребъдат. 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ! 

В Исторически музей град Полски Тръмбеш е направен кът със съболезнователна  книга, 

където гражданите могат да изразят съболезнованията си до 1.03.2022г. 

Община Полски Тръмбеш 


