
 

78 

 
 

In memoriam 
Митко Миховски 

 
 

 
 

05.12.1940 – 27.05.2021 
 
 

На 27.05.2021 г. почина проф. дтн Митко Минков Миховски, член на 
Международната академия за безразрушителен контрол. 

Замина си видният учен и преподавател в областта на техническата диагностика и 
безразрушителните методи за контрол на материали и изделия, талантлив, обичан и 
уважаван ръководител и учител. 

Цялата му дейност бе свързана с Българската академия на науките. От 1973 г. е 
доктор, а от 1991 г. е доктор на техническите науки и професор. 

Проф. Митко Миховски има голям принос в развитието на научното направление 
„Диагностика и Безразрушителен контрол“ в областта на комплексно безразрушително 
изследване на структурата и свойствата на материали като праховометалургични 
материали, стомани, чугуни, композити и др.  

За дългите години активна научна дейност, в областта на безразрушителните 
изследвания проф. Миховски създаде и ръководи в Института по механика 
лаборатории „Ултразвук“, „Механика, диагностика и безразрушителен контрол“ и 
учебен център за подготвяне на кадри по безразрушителен контрол. 

Проф. М. Миховски бе заместник директор на Института по механика и 
председател на Научно-техническото дружество по дефектоскопия. 

Проф. М. Миховски бе награден за постижения в науката и приложението и с 
високи държавни отличия на Република България – орден „Кирил и Методий, I степен“ 
и медал „Св. Климент Охридски“. 

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

Проф. М. Миховски бе главен редактор на списание “NDT Days” и член на 
редакционните съвети на списанията „Дефектоскопия“, „Diagnostics, Resource and 
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Mechanics of Materials and Structures“, „Територия NDT”, „Машини, технологии и 
материали“.  

През дългогодишното си съвместното сътрудничество с колеги проф. М.М. 
Миховски: 

 подготвя над 1000 специалисти за безразрушителен контрол, 
 разработва нови методи и уреди за безразрушителен контрол, 
 реализира редица съвместни проекти и патенти. 
 подготвя повече от 40 дипломанти и 10 докторанти. 
 създава клъстер „Безразрушителен контрол“ в Република България. 
 създава Национален център за безразрушителен контрол в ИМЕХ. 
 организира съвместни ежегодни международни конференции по 

безразрушителен контрол „Дни на БК“. 
 

Ще го помним с доказания му принос в научните изследвания в България и извън 
страната, авторството и съавторството на книги и учебници, авторските патенти и 
многобройните публикации. Неговите дела ще оставят трайна следа в научната 
общност! 

 
Дълбок поклон пред светлата му памет! 

  


