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годишнина

Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров  
на 85 години 

През 2019 г. уважа-
ваният и обичан от няколко 
поколения негови колеги пре-
подаватели, от многобройните 
си студенти и докторанти и 
от цялата гилдия на специа-
листите по автоматика и ин-
форматика проф. д.т.н. Никола 
Маджаров навърши 85 години!

Никола Енчев Маджа-
ров е роден на 5 септември 
1934 г. в Сопот. Завършил е 
специалност електрообзавеж-
дане на промишлени пред-
приятия в МЕИ – София, през 
1958 г. Защитил е кандидатска 

дисертация (к.т.н., сега доктор) на тема “Некоторыe вопросы ста-
тистической динамики дискретных систем автоматической опти-
мизации” през 1964 г. в Московския енергетичен институт (научен 
ръководител проф. Л. Растригин) и докторска дисертация за д.т.н. 
на тема “Инженерни задачи в линейната идентификация” през 
1978 г. във ВМЕИ – София.

Професионалната си дейност започва като началник на 
електролаборатория в Металургичния завод в Перник през 1958 
г. През 1960 г. става асистент в МЕИ – София, където през 1967 
г. е избран за доцент, а през 1979 г. – за професор по теория на 
автоматичното управление. В периода 1968-1970 г. проф. Нико-
ла Маджаров е зам.-декан на Електротехническия факултет във 
ВМЕИ – София, зам.-ректор е на ВМЕИ – София, през 1987-1989 
г., председател е на комисия към ВАК през 1987-1990 г., член е на 
президиума на ВАК през 1987-1992 г., съветник е в Министерския 
съвет в периода 1970-1976 г., професор е към ТУ – Габрово, и 
ИПФ – Сливен, през 2002-2004 г. 

Членство и награди: проф. Никола Маджаров е член на 
САИ, както и на редколегиите на сп. „Автоматика и информатика“ 
и „Information Technologies and Control“.

Награден е с орден „Св.св. Кирил и Методий“.
Основни области на научна и преподавателска дейност: 

теория на автоматичното управление и регулиране, линейни сис-
теми за управление, стохастични процеси в системите за упра-
вление, идентификация на динамични системи.

Учебни издания, научни трудове и публикации: „Принци-
пи на приспособяване в системите за автоматично управление“ 
(1969 г.); „Теория на автоматичното регулиране. Импулсни сис-
теми“ (1973 г.); „Теория на автоматичното регулиране. Статис-
тически методи“ (1974 г.); „Введение в идентификацию обектов 
управления“ (1977 г.); „Оценяване на параметри и състояния на 
динамически обекти“ (1978 г.); „Инженерни методи за проектира-
не на САР“ (1978 г.); „Въведение в съвременната теория на авто-
матичното управление“ (1982 г.); „Сборник алгоритми и програми 
по проектиране на САУ“ (1979-1988 г.); „Bъвeдениe в теорията на 
управлението“ (1987 г.); „Теория на автоматичното управление“ – 
част 1 (1988 г.);. Стохастични процеси в систeмитe за управление 
(1991 г.); „Линейни системи за управление“ (1999 г.); „Инженерни 
методи за изследване на линейни системи за управление“ (2004 
г.); учебници за техникумите, практически пособия и множество 
други научни публикации. 

Дисертации, защитени под ръководството на проф. Ма-
джаров
• Доц. Камен Ищев. Корелационни екстремални измервателни 

системи с двоични входни сигнали, 1973 г.
• Ст. н. с. Йерохам С. Барух. Мдифициран полярно-корелационен 

метод за анализ на стационарни процеси в САУ, 1973 г.
• Доц. Емил Гарипов. Оценяване на параметри и състояния на 

един клас нелинейни динамични обекти, 1978 г.
• Георги П. Павлов. Алгоритми за автоматично управление на 

стохастични обекти, 1978 г.
• Стоян Б. Малешков. Оценяване на параметрите и структурата 

на линейни дискретни модели, 1980 г.
• Петър Ганчев Ганев. Оценяване на клас динамични системи с 

помощта на ЕИМ в диалогов режим, 1984 г. 
• Даниела Димитрова Аспарухова. Моделиране и оптимизация на 

непрекъснати противоточни сорбционни процеси за извличане 
на уран от пули, 1985 г. 

• Гл. ас. Георги Ружеков. Идентификация на човек по глас, 1989 г. 
• Доц. Елена Хараланова. Апериодични регулатори с непараме-

трична настройка, 1989 г. 
• Анна Николова Манева. Стохастични регулатори с непараме-

трична настройка, 1989 г.
• Н. с. Людмила Стоянова Михайлова. Оптимални стохастични 

наблюдатели в условия на неопределеност на шумовите ком-
поненти, 1996 г.

• Росен Стефанов Иванов. Методи и алгоритми за повишаване 
на шумоустойчивостта на разпределена система за разпозна-
ване на говор, ТУ – Габрово, 2000.

• Теофана Пулева. Управление на хидроагрегат при неопределе-
ност, ТУ – София, 2006.

• Цоньо Николаев Славов. Комбинирани методи за оценяване на 
параметри и състояния при управление на стохастични систе-
ми, 2006.

Научноизследователска дейност, творческо сътрудни-
чество и работа по научни договори: договори по фонд “Научни 
изследвания: ТН-478/94 “Адаптивно управление, прогнозиране и 
оценяване в условията на неопределеност”, ръководител проф. 
д.т.н. Илия Томов, участници от катедрата – осем преподаватели, 
един инженер и един докторант, период 1994-1998 г., обем –  435 
хил. лв.; внедрени теми от изследователската дейност в учеб-
ния процес (лабораторни упражнения, курсови и дипломни ра-
боти): “СНР в условията на априорна неопределеност”, “MATLAB/
SIMULINK като програмна среда за сравнителен анализ на адап-
тивни системи”, “Висококачествени алгоритми за рекурсивно оце-
няване”, “Нестационарни модели в MATLAB/SIMULINK“ и други.

Освен в областта на автоматиката проф. Никола Маджаров 
е всепризнат авторитет и в средите на филателистите в България. 
Той е зам.-председател на Българската филателна академия към 
Съюза на българските филателисти.

Ръководството и членовете на САИ, редколегията и редакци-
ята на сп. "Автоматика и информатика" поздравяват най-сърдечно 
проф. Никола Маджаров с неговия 85-годишен юбилей, пожелават 
му много здраве, сили, енергия, творческо дълголетие, много щаст-
ливи години занапред и да запази доброто си чувство за хумор! 

Списание „Автоматика и информатика“




