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NDT Events in Bulgaria and Abroad 

NDT събития у нас и по света 
 
 

In Memoriam 
 

 
 

На 8 юли 2018 г. почина проф. дтн Виктор Григориевич Шчербинский.  
 
Той бе дългогодишен верен приятел и консултант на българските дефектоскописти 

още от 60 години на XX век. Почетен член е на ННТДД. 
Шчербинский бе професор, доктор на техническите науки, заслужил деятел на 

науката в Руската федерация, лауреат на държавни премии на СССР и РФ. Член е на 
редколегиите на списанията „Дефектоскопия“ и „Тежко машиностроене“, член на 
Британското общество по безразрушителен контрол, член на научния съвет на 
ЦНИИТМАШ в Москва, почетен член на РОНКТД.  

В.Г. Щербинский нееднократно е награждаван за дейността му по контрол в 
атомната енергетика с правителствени награди. 

В. Г. Щербинский изминава дълъг и ползотворен път в практиката и науката. Той 
завършва Московския институт по нефт „Губкин“. Работи НИКИМГ (по проблеми на 
атомната енергетика) и в ЦНИИТМАШ (от 1964 г.). 

С проф. дтн И. Н. Ермолов са основоположници на новите методи за контрол на 
заварени съединения с повишена достоверност и надеждност в ТЕЦ и АЕЦ. 
Теоретичните му изследвания са свързани с изследване на акустичния контакт, 
идентификацията на вида и големината на нецялостности в заварени съединения, на 
създаване на математичен модел на контрола и оценка на достоверността, на 
разработване на нов клас осезатели. Под неговото ръководство са разработени серии 
ултразвукови дефектоскопи, дебеломери, осезатели, автомати за безразрушителен 
контрол на листов прокат и валове за прокатни станове. Активно участва в 
разработването на ултразвуковите стандарти ГОСТ и правилата и нормите в атомната 
енергетика (ПНАЭГ).  

Автор и съавтор е на 15 монографи и учебника, на 191 статии, на 51 патента. Под 
негово ръководство са защитени 5 докторски дисертации и 1 за доктор на науките.   

В. Г. Щербинский бе свързан с високи морални норми, трудолюбие и добро 
отношение на колеги и приятели. Споменът за него ще остане в паметта на тези, които 
работиха с него и черпиха от огромния му научен и практически опит. 

 
Мир на праха му. 
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We are pleased to inform you that "NDT Days 2019" will be held from 17 to 21 June 2019 in 
Sozopol at the Red Cross Hotel. 
 
All interested persons are invited to participate at the conference, and to contribute papers in 
oral or poster sections. 
 
Manufacturers and suppliers of NDT instruments, software, literature and service providers are 
invited to present their products andinnovations at the exhibition. 
 
The NDT Days 2019 Agenda: 

XXXIV Conference “Defectoscopia 2019” 
XXX Youth Training Session “Non-destructive testing of structure, physical and 
mechanical properties of materials” 
Bulgarian-Russian Seminar “Diagnostics of energy systems” 
Seminar “Advanced techniques in NDT” 
Seminar “NDT in railway” 
Seminar “NDT in cultural heritage” 
Round Table “Powder metallurgy” 
Round Table “Standardization in NDT” 
Round Table “Accreditation of NDT laboratories and inspection bodies” 
Round Table of Section “Business” of BGSNDT 
Exhibition of firms 
Poster session 

 
Main Organizers 

 

   
 

  

 
More information about NDT 2019 can be seen on http://www.bg-s-ndt.org/NDT_Days. 


