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Abstract.
On the occasion of the 80th anniversary of the birth of Mitko Mihovski his biography, the fundamental results of
his work on the Bulgarian system for NDT, evaluation of his qualities as a prominent scientist, leader and
innovator are presented. The work is a memorable document of the remarkable personality of the Bulgarian NDT
system.
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Митко Миховски – изявен учен и деец на националната система
за NDT в България
Александър Скордев

1. Въведение
На 27 май 2021 г. се разделихме с Митко Миховски – професора, доктора на
техническите науки, инженер-физика, академика на Международната академия за
безразрушителен контрол, дефектоскописта и акустика.
За своята 54 годишна дейност в науката и техниката той спечели националното и
международно признание за най-известен учен и деец на системата за контрол и
изпитване без разрушаване с много широка област на действие. Неговите признати
резултати в областта на създаване , изследване и осигуряване с оригинални апаратура и
приложения редица нови NDT методи (магнитно шумови, трибологични, ултразвукови,
магнитни и др.) и внедряването на нови за системата материали и изделия
(металокерамика, чугун, аустенитни материали и заварени съединения и др),
създадената от него научна школа, двете научно-приложни лаборатории в БАН,
Школата по дефектоскопия в Института по механика и обучението на 42 инженери с
магистратура по контрол без разрушавате и техническа диагностика в ТУ Варна,
Конференцията (ежегодна и с международно участие) и Дните за NDT (в Созопол),
издадените в хиляди страници доклади и статии му осигуриха трайно място с
националната система за NDT. Създател и заместник ръководител на първия
квалификационен център в АЕЦ Козлодуй. Разнообразната и ползотворна обществена
дейност на М. Миховски позволиха националната система за NDT за заеме полагащото
се място в неправителствения сектор на българската наука и техника.
Целта на настоящата работа да се създаде за историята и за потомците паметен
лист за най-титулуваната и с най-разнообразни и високи награди и известна за
българската система за контрол и изпитване без разрушаване личност Митко
Миховски.
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2. Основни биографични данни
Роден на 05.12.1940 г. в гр. София. Починал на 27.5.2021 г.
Образование: 1958 г. завършва с пълно отличие – ХХІІ ЕСПУ. 1960 – 1962 г. –
студент по специалност „Радиотехника“ във ВМЕИ „Ленин“, 1962 – 1966 г. – студент
по специалност „Електроакустика и ултразвукова техника“ в Ленинградския
електротехнически институт „В.И. Улянов – Ленин“ в Ленинград, 1966 г. – завършва с
пълно отличие с квалификация инженер-изследовател, 1968 – 1973 г. – задочен
докторант в ЛЕТИ „В. И. Улянов – Ленин“ и ТРТИ – гр. Тагарог, завършва с научната
степен „доктор“ (1973 г) (научен ръководител му е проф. д.ф.м. Л.Меркулов), 1976 г. –
ст.н.с. ІІ степен в ЕЦММ БАН, 1991 г. – доктор на техническите науки, 2001 г. – ст.н.с.
І ст./професор, 2009 г. академик на Международната академия по безразрушителен
контрол.
Професионално образование в областта на безразрушителния контрол (БК).
Сертификати за професионална квалификация: 1979 г. – курсове за дефектоскописти
ІІ ниво по методи: UT, PT, MT, VT, RT в Квалима, ЦЛЯД, 1990 г. – Сертификат на
Националния атестационен комитет по БК на Русия за ІІІ ниво по акустичен БК, 1995 г.
Удостоверение за експерт на ННТДД по БК в областта на научни проблеми, апаратура,
автоматизация по ЕТ, VT, MT, PT, 2003 г. – ВУЦ „Квалима“ – ІІІ ниво по методи: UT,
ET, PT, MT, VT, RT, 2003 г. – Израелския сертификационен център към ISRANDT – ІІІ
ниво по EN 473, ISO 9712, EN 4129 по методи: AE, ET, LT, PT, RT, UT, VT, 2004 г. –
Курсове по обучение при ИА БСА за оценители за акредитация на лаборатории, 2004 г.
– Курсове по обучение при ИАБСА на членове на комисии, които вземат решения за
акредитация на лаборатории, 2007 г. – Петербургски електротехнически институт –
Санкт Петербург, Курсове „Методи за оценка на техническото състояние на
електрическото оборудване“ – основен курс по вибродиагностика на машини, 2008 г.
Сертификат на Руския корабен регистър за завършен курс по оценка на дебелината на
корпусни конструкции, тръбопроводи и съдове под налягане на корабни съоръжения.
Специализации: 1969 и 1980 г. – Полша – Полска академия на науките. Институт
по основни проблеми на техниката, 1985 – 1986 г. – Германия – Университет в
Дуйсбург, 1989 – 1992 г. – Русия – Московски държавен университет „М.В.
Ломоносов“.
Трудова дейност: 1967 – инженер в ИМет-БАН, 1967 – 1976 г. научен сътрудник
и ръководител на лаборатория „Ултразвук“ в ИМет-БАН, 1976 г. – ст.н.с. ІІ ст. в ЕЦММ
към БАН, 1976 – 1990 г. – ръководител на учебно научна лаборатория към ФМИ СУ
„Кл. Охридски“ и ИММ-БАН. 1990 – 2010 г. ръководител лаборатория „Механика,
диагностика и безразрушителен контрол“ с филиал във Варна към ИММ-БАН, 2000 –
2003 г. – зам. директор на ИММ-БАН, 2000 – 2010 г. – Председател на Общото
събрание на ИМех-БАН, Ръководител на Общоинститутски семинар по механика, Член
на атестационната комисия на ИМех-БАН.
Преподавателска дейност: 1967 – 1969 г.: Преподавател в ТУ-София по
специалност „Хидроакустика и хидролокация“, 1970 – 2007 г.: Преподавател по UT във
Висшия учебен център за следдипломна квалификация „Квалима“ към ЦНИИТМАШ и
ЦМИ, 2009 – 2010 г.: Преподавател в ТУ-София, филиал ИПФ-Сливен по „Изпитване
на материалите“ (бакалаври и магистри), 1995 – 2003 г.: Преподавател в ТУ-Варна по
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специалност: „БК“ (бакалаври и магистри), 2000 – 2003 г.: Преподавател в учебния
център за следдипломна квалификация „Мултитест“, 2007 – 2010 г.: Преподавател в
ТУ-Варна по специалност: „БК“ (магистри), 2008 – 2010 г.: Преподавател в Нов
български университет по специалност „БК“ ( магистри), 1988 – 1992 г.: Преподавател
в ЮЗУ „И. Рилски“ по специалност „Експериментална механика“ (бакалаври и
магистри), 1998 – 2009 г.: Четене на лекции като поканен лектор в Уралския
политехнически институт и Уралския сертификационен център – Екатеринбург,
Институт по основни проблеми на техниката – ПАН – Варшава; Институт по механика
на МДУ „П.В. Ломоносов“ и ЦНИИТМАШ – Москва; Университет „Технион“ –
Хайфа; 1990 – 1992 г.: Преподавател в Центъра за обучение към БДЖ „Национална
инфраструктура“, 1976 – 1990 г.: Преподавател в ФМИ на СУ „Кл. Охридски” по
специалност „Експериментални методи в механиката“ (бакалаври и магистри), 2007 –
2021 г.: Ръководител и преподавател към Центъра за обучение по БК контрол в ИМехБАН (към ЦО на БАН). От 2003 г. – Екзаминатор в СЦП по КБР към ННТДД.
Участие в подготовка на специалисти: Студенти в ТУ-София, ТУ-Варна, ЮЗУ
„Н. Рилски“, НБУ – повече от 450; специалисти по методи в безразрушителния контрол
– повече от 3500; дипломанти – повече от 40; докторанти – повече от 20.
Професионален опит: Научно-изследователска дейност в областта на БК и
техническата диагностика, развитие на акустични, ултразвукови, акустикоемисионни,
магнитни, електрични, вихротокови, термовизионни методи за контрол, създаване и
използване на уреди за БК, обучение на квалификация на кадри по БК, промишлен БК,
БК на съоръжения в АЕЦ, квалификация на БК в АЕЦ, експертизи.
Впечатляваща биография
интердисциплинарни области.
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3. Резултати от дейността на Митко Миховски, които трябва да бъдат
записани в „Златния фонд“ на Историята на българската национална
система „Контрол и изпитване без разрушаване“
3.1. Лаборатория „Механика, диагностика и безразрушителен контрол“ с филиал
във Варна към ИМех – БАН.
Създадена от нулево ниво, чрез осигуряване с техника, кадри и вътрешни и
международни връзки за 45 години с усилията на М. Миховски Лабораторията се
оформи и завоюва място като основно и водещо научно звено в системата за NDT в
България. Лабораторията и нейните сътрудници установиха разнообразни връзки с
организации, прилагащи БК в чужбина и преди всичко от Русия, Израел, Беларус и
Украйна. Промените след 1989 г. позволиха участието в редица проекти и преки
договори за съвместна работа, които отвориха вратите на М. Миховски за представяне
на своя опит, знания и разработки. Тук трябва особено да се отбележи проекта
INNOPIPES: Marie Curie Actions „Innovative Nondestructive Testing and Advanced
Composite Repair of Pipelines with Volumetric Surface Defects“ (2012)
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3.2. Създаване и внедряване оригинален уред за прилагане на Баркхаузеновия шум
През 1987г М. Миховски представи иновативната разработка за използване на
Баркхаузеновия шум за контрол на механични характеристики на праховометалургични изделия. Публикацията за създадения под негово ръководство уред ИБШ
2 стана сензация и беше цитирана над 20 пъти.

3.3. Устройство за ултразвуков контрол на бандажирани инструменти
През 1977 г. колектив от ИМТМ-БАН с участието на М. Миховски представи
иновативна разработка за ултразвуков контрол (скорост и затихване на надлъжните
вълни) на качеството на бандажите на инструменти за изтегляне на стоманени телове.
Устройството беше представено на Лайпцигския панаир и беше отличено със Златен
медал.
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3.4. Национални конференции с международно участие по дефектоскопия и Дни на
безразрушителния контрол
От 1991 г. М. Миховски е организатор и председател на организационните
комитети на най-представителните прояви на Националното дружество по
дефектоскопия. Тези прояви от 1992 г се провеждат ежегодно в Созопол. В проявите са
отчетени средно по 200 участници, в т.ч. по 20 от чужбина и по 140 доклада. През
последните години докладите се печатат в списанието NDT Days, на което
М. Миховски е главен редактор.

3.5. Клъстер „Безразрушителен контрол в Република България“ (2012-2015 г) от
Оперативната програма „Развитие на конкурентността на българската
икономика 2007- 2013 г.“
Най-голямото постижение от дейността на Клъстера е , че в Имех-БАН една стая
бе оборудвана като Национален център по контрол без разрушаване,
многофункционално помещение: офис, библиотека и заседателна/лекционна зала,
кабинет на председателя. Центърът стана база за информационно-консултативна
дейност, в която се реализираха универсалните познания и опит на М. Миховски.
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3.6. Национална система за обучение на дефектоскописти
От 2006 г. продължи създадената система за обучение на дефектоскописти във
ВУЦ „Квалима“ и разви системата от курсове и осигури учебници и материална база и
международно признание. До 2021г. в Школата по дефектоскопия са се дипломирали
над 3 000 дефектоскописти с І, ІІ и ІІІ ниво. Четеше лекции по методите АЕ, ЕТ, LT,
MT, PT, TT, UT, VT и др. Обучените от М. Миховски дефектоскописти осигуриха
кадрово основната част от националната система за NDT. Обучени бяха още
специалисти от Сърбия, Латвия, Гърция, Норвегия, Украйна, и др.
3.7. Неправителствена организация на дефектоскопистите – BgSNDT
От 1968 г. М. Миховски е член на Националното дружество по дефектоскопия.
М. Миховски до смъртта си беше активист на дружеството. 50 години беше в
ръководството на дружеството, а от 2000 г. беше председател на дружеството.
Организира дейността на дружеството ката устойчива структура на гражданското
общество. Дружеството достигна над 250 членове. Дружеството имаше всички
елементи на братските дружества: членство в международните организации ICNDT,
EFNDT, договори с 20 с братски дружества (договорите да професионално
сътрудничество с Румъния, Хърватия и Молдова са лично дело на Миховски),
конференции, бюлетин и списание, регионални секции, система от съюзни отличия,
редовен организационен живот , регистрация ката юридическо лице и др. Особено
активни са връзките, които създаде и поддържаше М. Миховски с Израелската
асоциация и с институтите в Екатеринбург в Русия.

4. Митко Миховски като учен и иноватор
4.1. Основни научни и научно-приложни интереси
- Механика на непрекъснати среди – разпространение на еластични вълни в
метални материали (с и без нецялостности), композитни материали на основата
на железен прах, пластмаси и др.
- Методи и средства за магнитошумови изследвания за феромагнитни
материали.
- Методи и средства за оценка на свойства на материали с използване на
топлинни, вихротокови, ултразвукови, магнитни и др. Ефекти.
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- Моделиране на разпространението на еластични вълни в непрекъснати среди
при промяна на структурата и дефектността им.
- Безразрушителна оценка на механичното напрегнато състояние на материали и
изделия.
Научните му интереси са в областта: на разпространение на ултразвукови вълни
в материали в това число композити, акустична емисия, магнитни шумове на
Баркхаузен, моделиране на процеси на безразрушителен контрол, оценка на
механичното напрегнато състояние на материали и конструкции. Участва в
разработването на 12 уреди. Съавтор е на 20 авторски свидетелства и патенти.
Ръководител е на повече от 20 международни проекта, на повече от 15 проекта на МОН
и ИМех. Участва в 2 проекта по Шеста и Седма рамкова програми.

4.2. Публикационна активност
Включва: 1 монография, 3 ръководства за студенти, 5 учебни учебника, 425
публикации, в т.ч. 67 публикации в чужбина, 13 публикувани заявки за патенти и
авторски свидетелства.
4.3. Основни разработки
- комплексно безразрушително изследване на праховометалургични материали,
чугуни, аустенитни стомани, композити в авиацията;
- теоретично и експериментално изследване на трибологични характеристики на
контакта и създаване на апаратура за оценка на контактните напрежения;
- развитие на методите за магнитошумово и магнито акустикоемисионно
напрежение на феромагнитни материали и създаване на уреди;
- моделиране на разпространението на ултразвукови вълни в среди с
нееднородности;
- развитие на електрични, термоелектрични и вихротокови методи за
структуроскопия и сортиране и разработка на уреди.
4.4. Разработки в областта на ултразвуковия БК
- Оценка на механичното напрегнато състояние на материали, изделия и
конструкции;

74

- Акустични (ниско и високочестотни) изследвания на свойствата на материали,
в това число стомани, чугуни, прахови композити на основата на железен прах,
композитни слоести материали с приложение в самолетостроенето, заварени
съединения от аустенитни стомани и др.;
- Комплексни изследвания на безразрушителни характеристики на праховометалургични материали на основата на железен прах;
- Акустично изследване на чугуни с пластинчат и сферографитни включвания;
- Моделиране на разпространение на ултразвукови вълни в среди с отчитане на
структурните особености на материала и взаимодействието им с отражатели;
- Приложение на ултразвукови въздействия за измерване на биологични тъкани;
- Приложение на ултразвукови измервания за изследване на материали с военно
предназначение и др.
Тези разработки са извършени от екипа на М. Миховски и представляват научната
продукция на научната школа , създадена и ръководена от М. Миховски. В нея
основното ядро са аспирантите: М. Лозев, Й. Иванова, Ал. Попов, Й. Мирчев, Г. Велев
Ив. Коларов, В. Веселинава, П. Чукачев (защитили успешно), Ал. Алексиев, Б. Киров,
Б. Ковачев, Г. Телбизов и сътрудниците: В. Владимиров, И. Ковтун, Н. Разыграев,
П. Янев, Д. Конакчиев, В. Ничев, Ел. Ничева, Г. Динев, К. Маринов, В. Манолова,
Г. Пушев В. Грозев, Б. Генов и др. Голяма част от тези колеги днес са направили
собствена научна кариера и представляват цвета на българската наука.
В поздравителния адрес на Ръководството на БАН по случай 70 годишния юбилей
на М.Миховски е отбелязана още един важен принос на проф. М.Миховски:„Особено
ценен за Академията е Вашият опит по отношение на връзките наука-бизнес,
отразяващи се в дейността Ви към ВУЦ „Квалима“, Учебен център към БАН,
Авиацията, Атомната енергетика и много други. Вашата дейност напълно съответства
на Лисабонската стратегия.“
В поздравителния адрес на НТС по машиностроене по случай 70 годишния
юбилей е записано „Заедно с успехите като учен, който има водеща роля и
международно признание в развитието на контрола без разрушаване, като приложник,
който превъплътява своето знание в практиката, като преподавател, който предава
своите знания и умения, ти имаше потребност, възможности и способности успешно да
бъдеш не само успял учен, но и обществено полезна и значима личност с принос за
създаването на гражданското общество в България“.

5.Други дейности и длъжности
5.1.Обществена дейност и членство в организации в България.
1970 – 2009 г.: Зам. председател на националната секция „Акустика“, 2009 г.:
Председател на националната секция „Акустика“, 1985 – 2000: Член и зам. председател
на УС на НТСМ към ФНТС, 1992 – 2010 г.: Председател на Научния съвет на НТСМ,
1989 – 1999 г.: Зам. председател на Обществото на триболозите, 1985-2010 г.: Член и
Научен секретар на Националния комитет по теоретична и приложна механика, 2000 –
2010 г.: Член на Техническия комитет „Органи за контрол“ към ИА БСА, 2009–2010 г.:
Член на съвета по акредитация на ИА БСА, 1985–2010 г.: Член и председател на
техническия комитет „Безразрушителен контрол“ към Българския институт по
стандартизация,
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5.2.Редакционна дейност
Председател на редакционна колегия на списание Machines, Technologies,
Materials, орган на НТСМ, член на редакционна комисия на списание Journal of the
Balkan tribological assosiation, издание на Балканската трибологична асоциация, член на
редакционната колегия на списание „Дефектоскопия“, издание на РАН, член на
редакционния съвет на списание Engineering and automation problems, издание на
ИМАШ-РАН, член на редакционния съвет на списание „Материалы, технологии,
инструменты“, издание на ИММ НАН – Белорусия, член на редакционния съвет на
списание Insight, издание на Европейската федерация по безразрушителен контрол,
член на редакционната колегия на трудовете на национални конференции по Акустика
от 2000 до 2010 г., член на редакционната колегия на трудовете на Националния
конгрес по теоретична и приложна механика България, член на редакционната колегия
на международното списание Територия NDT, издавано в Москва от РОНКТД.
5.3.Участие в научни и специализирани съвети
Научен съвет на Института по механика – БАН, Научен съвет към НТСМ –
председател, Научен съвет на ЦНИИТМАШ, СНС към ВАК „Машиностроителни
технологии и транспорт“, СНС към ВАК „Теоретична и приложна механика“ – научен
секретар, СНС към ВАК „Механика, Металознание и Машиностроене“, Комисия
„Технически науки“ към ВАК – председател.
5.4.Участие в организационни и програмни комитети на научни прояви
Международни конференции на Европейската федерация и на Международния
комитет по безразрушителен контрол, 2. Конференции на дружествата по
безразрушителен контрол на Израел, Украйна, Русия, Полша, Чехословакия, Белорусия,
Национални конференции с международно участие в България – повече от 40, Участие
в конгреси на НК по ТПМ, Участие в Международни конгреси, организиран от НТСМ.

6. Награди и отличия
1970–1972г.: Дипломи за участие с доклади и уреди за безразрушителен контрол в
изложби и конференции в ІІІ, ІV и V прегледи на техническото и научно творчество на
младежта, 1972 г.: Бронзов медал на ВДЦХ – Москва за разработване на серия уреди по
безразрушителен контрол на материали, 1975 г.: Грамота на БАН за активна творческа
дейност, 1979 – 1986 г.: Удостоверение Сребърна и златна значка на НТСМ, 1979 –
1985 г.: Столичен първенец на годините на седмата и осма петилетка, 1980 г.: Отличие
„Почетен изобретател“, 1984 г.: Златен медал от Мострения панаир в Лайпциг, 1984 г.:
Грамота на ДКНТП за удостоверение със званието „носител на международна награда“
за разработката на уред SD-метър за определяне на контактни напрежения, 1984 г.:
Отличник на БАН, 1985 г.: Медал „Кл. Охридски“, 1989 г.: Трета награда на конкурса
„Читателите говорят за техническата книга“ за монографията „Безразрушителен
контрол в химическото машиностроене“, 1989 г.: Златна значка на ФНТС, 1990 г.:
Отличие на БАН, 2004 г.: Почетен член на НТСМ, 2006 г.: Златна значка за личен
принос в развитието на българското образование, 2008 г.: Почетен член на Израелското
дружество по безразрушителен контрол, 2011 г.: Орден „Св.св. Кирил и Методий“
първа степен.
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Недатирани: Медал „Столичен първенец през годините на Седмата петилетка“,
Златна значка Столичен първенец, Значка за заслуги пред столичното образование,
Златна значка За личен принос за развитието на българската наука, Златна значка на
ФНТС проф. Ас. Златаров, Награда на ННТДД „Славчо Попов“.

Доктор хонорис кауза на ВТУ „Т.Каблешков“, София и почетен доктор на
Института по полимери „В.А. Белый“, Гомел, Беларус.
Забележка: Представените в тази публикация дати и факти са събрани и
обработени от оригиналните документи автобиография и заявки за НАЦИД,
разработени от М.Миховски през 2019 г.
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