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Вести от NNTDD:  
80 годишен юбилей на 

проф. дтн Митко Миховски 
 

Главният редактор на редколегията на NDT Days и председател на ННТДД 
проф. дтн Митко Миховски, академик на INDT Academy, навърши 80 години. 
 

 
 

Роден в гр. София на 05.12.1940 г. Завършва през 1958 г. 22 СПУ „Г. С. Раковски“. 
След две години служба в БН армия постъпва във ВМЕИ „Ленин“. Продължава 
обучението си в Ленинградския електротехнически институт (ЛЕТИ), където през 
1966 г. завършва висшето си образование като инженер-електрофизик по специалност 
„Електроакустика и ултразвукова техника“ и звание инженер-изследовател. През 1967 г. 
постъпва в ИМет – БАН като научен сътрудник III степен и ръководител на лаборатория 
„Ултразвук“.  

От 1968 до 1973 г. е задочен аспирант в ЛЕТИ. Защитава кандидатска дисертация 
в ТРТИ (Таганрог). През 1976 г. постъпва в Института по механика към БАН като доцент 
и ръководител на лаборатория „Механика на деформируемото твърдо тяло“. Защитава 
дисертация за присъждане на научната степен „доктор на техническите науки“. От 
1990 г. е професор и ръководител на лаборатория „Механика, диагностика и 
безразрушителен контрол“. 

През периода 1975–1990 г. завършва курсове за професионален дефектоскопист ІІ–
III степен по следните методи: UT, PT, MT, VT, RT, ЕТ, ТТ, LT и вибрационна техника 
и се включва в обучението на дефектоскописти като преподавател във ВУЦ „Квалима“ 
и в „Център по обучение в БАН“. 
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Чел е лекции в следните висши учебни заведения – СУ „Св. Климент Охридски“, 
ТУ – София, ТУ – Варна, Нов български университет, ЮЗУ „И. Рилски”, ШУ „Епископ 
К. Преславски“, МДУ „М. Ломоносов“, УЦ „Качество“ – Москва. 

М. Миховски е почетен професор в СПЭИПК, доктор хонорис кауза на Института 
по полимери „В.А. Белый“, Гомел, Беларус. 

Почетен член е на ННТДД, на НТСМ, на Израелското дружество по NDT. Член на 
INDT Academy. 

Той е един от организаторите на научната специалност „Диагностика и 
безразрушителен контрол“ в ТУ-Варна, където са обучени повече от 50 специалисти. 
В ИМех-БАН организира и ръководи Учебен център по безразрушителен контрол с 
материална база на лабораторията „МДБК“. 

Автор и съавтор е на повече от 10 книги и учебници, 20 патента и авторски 
свидетелства, повече от 500 публикации. 

Член е на редколегията на списание Дефектоскопия, Insight, Балкантриб и главен 
редактор на списанията NDT Days и Акустика и на Бюлетина на ННТДД. 

Научните му интереси са в областта на ултразвуковия безразрушителен контрол, 
електромагнитните шумове на Баркхаузен, оценка на механичното напрегнато състояние 
на материали и пресови съединения, контрол на композитни материали на основата на 
желязо и меден прах, чугуни. 

Ръководител е на повече от 10 проекта за съвместна работа между БАН и УрО-
РАН, Екатеринбург, Русия; ИППТ, Варшава, Полша; ИПФ, Минск, Беларус; ИММПМ, 
Гомел, Беларус; ЦНИИТМАШ, Москва, Русия. Участвал е в реализиране на проекти по 
5, 6 и 7 рамкова програми на ЕС. 

Носител е на редица ведомствени отличия и награди.  

Награден е с ордена „Кирил и Методий, I степен“ и медал „Св. Климент Охридски“. 
 


