
2 202242

Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров
(1934-2022)

Покрусени съобщаваме, 
че на 6 юни 2022 г. ни напусна 
уважаваният и обичан от ня-
колко поколения негови колеги 
преподаватели, от многоброй-
ните негови студенти и докто-
ранти и от цялата гилдия на 
специалистите по автоматика и 

информатика проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров.
Проф. Никола Маджаров беше талантлив учен със 

сериозен авторитет в научната общност по автоматика в 
България с дългогодишна преподавателска, научноизследо-
вателска и организационно-административна дейност. Той 
беше научен ръководител на много преподаватели и док-
торанти в областта на автоматиката. Написаните от проф. 
Никола Маджаров книги и научни статии са цитирани над 
450 пъти в български и световни издания. Проф. Маджаров 
е написал самостоятелно и в съавторство с български и 
чуждестранни учени основополагащи учебници, учебни по-
собия и книги в областта на автоматиката и автоматичното 
управление.

Проф. Никола Маджаров имаше разностранни инте-
реси. Освен в областта на автоматиката проф. Никола Ма-

джаров е признат авторитет и в средите на филателистите 
в България. И в тази област Никола Маджаров беше на 
световно ниво.

Проф. Маджаров е почетен член на САИ и носител на 
множество награди и отличия. Награден е с орден „Св. св. 
Кирил и Методий“. 

Беше член на редколегиите на сп. „Автоматика и ин-
форматика“ и „Information Technologies and Control“.

И не на последно място проф. Маджаров беше наш 
чудесен приятел, добър и грижовен човек с голямо чувство 
за хумор, който ще ни липсва много. Завинаги ще остане 
светъл спомен за него – учен с оригинален и бърз ум, тих 
и задълбочен, новатор, готов да помогне винаги с нови 
идеи и решения. 

Неговата кончина е загуба за цялата ни общност на 
специалисти по автоматика и информатика.

Дълбок поклон пред талантливия учен и добрия 
човек проф. д.т.н. Никола Маджаров! Светла му памет!

Ръководство и членове на САИ „Джон Атанасов“ 
Редколегия и редакция на сп. „Автоматика 

и информатика“

in memoriam

Отляво надясно: Хинко Хинов, Диньо Минчев и Никола Маджаров 
Катедра „Промишлена автоматика“, ВМЕИ – София 
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Проф. д.т.н. инж. Никола Енчев Маджаров 
(Биографична справка) 

Никола Маджаров е роден на 5 септември 1934 г. в 
Сопот.

Завършил е висшето си образование през 1958 г. 
в Машинно-електротехническия институт (МЕИ) – София, 
като електроинженер със специалност електрообзавеждане 
на промишлени предприятия.

Започнал е своята трудова дейност през 1958 г. като 
началник на електролаборатория в Държавния металурги-
чен завод в Перник, където работи до 1960 г. През 1960-
1961 г. е редовен асистент в МЕИ – София, по „Електрооб-
завеждане и автоматизация на промишлеността”.

От 1960 до 1964 г. е редовен аспирант в Московския 
енергетичен институт. След защитата на кандидатската си 
дисертация постъпва на редовна преподавателска работа в 
МЕИ – София, последователно като старши преподавател 
(1964-1967 г.), доцент (1967-1979 г.), професор (от 1979 
г.) в МЕИ – София, ВМЕИ – София, ТУ – София.

В периода 2001-2004 г. е бил гост-професор в ТУ – 
Габрово, катедра АИУТ и в ИПФ – Сливен в катедра ЕЕА.

В периода 1970-1976 г. е бил съветник в Министер-
ския съвет в отдел „Наука и образование”.

Научна дейност  
на проф. Никола Маджаров

• Защитена дисертация на тема „Некоторые вопро-
сы статистической динамики дискретных систем
автоматической оптимизации” през 1964 г. в Мос-
ковския енергетичен институт за получаване на
научната степен к.т.н. (доктор).

• Защитена дисертация на тема „Инженерни задачи
в линейната идентификация за целите на упра-
влението” през 1978 г. във ВМЕИ –  София, за
получаване на научната степен „Доктор на техни-
ческите науки”.

• Публикувани статии в специализирани издания –
85.

• Публикувани доклади от научни форуми – 46.

• Публикувани обзорни статии – 8.

• Написани учебници и учебни пособия – 14.

• Написани и издадени книги и монографии – 6.

• Получени авторски свидетелства – 4, като две от
тях са за разработки, които са внедрени и са на-
градени със златен медал на Пловдивския панаир
през 1968 и 1970 г.

• Рецензент в процедури за получаване на научни
степени, научни звания и академични степени и
академични длъжности – 82.

• Изготвени становища в процедури за получаване
на научни степени, научни звания и академични
длъжности – 17.

Написаните от проф. Никола Маджаров книги и науч-
ни статии са цитирани над 450 пъти в български и световни 
издания. 

Участие в научни  
и административни органи

• Заместник-декан на Електротехническия факултет
в МЕИ – София (1968-1970 г.).

• Заместник-ректор на Техническия университет –
София (1987-1990 г.).

• Член на Президиума на Висшата акредитационна
комисия (ВАК) (1987-1992 г.).

• Председател на научна комисия на ВАК (1987-
1990 г.).

• Член на научна комисия на ВАК (1995-1997 и
2007-2009 г.).

• Председател и член на СНС „Автоматика и систе-
ми за управление” към ВАК (2001-2007 г.).

• Председател на Научно-консултативния съвет по
автоматизация към Съвета за висше образование
при МНП (1981 г.).

• Член на редакционните колегии на сп. „Автомати-
ка и изчислителна техника” (1981-1984 г.), „Авто-
матика, изчислителна техника и автоматизирани
системи” (1986-1992 г.), „Автоматика и информа-
тика” (1993-2002 г.), „Information Technologies and
Control” (2002-2022 г.).

• Член на Академични и Факултетни съвети в ТУ –
София, научни, научно-методични и експертни
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съвети, организационни и програмни комитети в 
научни мероприятия и други.

Проф. Никола Маджаров е бил рецензент в 11 про-
цедури за академици и член-кореспонденти на БАН и една 
процедура за избор на старши научен сътрудник І ст. Бил 
е рецензент при 14 процедури за избор на професори във 
ВУЗ, 15 процедури за избор на доценти и 4 процедури за 
избор на ст.н.с. II ст. Бил е рецензент в 14 процедури за 
избор на доцент и ст.н.с. – II ст., 10 процедури за избор на 
доктор на науките и 30 процедури за доктор (к.т.н.).

Изготвил е 17 становища за получаване на научни 
степени и научни длъжности. 

Проф. Никола Маджаров е бил ръководител на 14 
докторанти, които са защитили своите дисертации. 

Проф. Никола Маджаров има 4 авторски свидетел-
ства, като две от тях са получили златни медали на Пло-
вдивския панаир, съответно през 1968 г. и 1970 г.

Награди и отличия
За дългогодишна преподавателска, научноизследова-

телска и организационно-административна дейност проф. 
Никола Маджаров е награден с орден „Св. св. Кирил и 
Методий” ІІ ст., двукратно е награден със златен медал на 
ТУ – София. Получил е златна значка от ДКНТП за при-
нос в техническия прогрес, награда „Принос в техническия 
прогрес” от министъра на МНП и златна значка „Проф. 
Асен Златаров” на ФНТС. Той е почетен член на Съюза по 
автоматика и информатика „Джон Атанасов”. Проф. Никола 
Маджаров е бил ръководител на два национални научни 
изследователски проекта, наградени със златни медали на 
Международния панаир в Пловдив през 1968 и 1970 г. и 
други.

Научни области на написаните  
от проф. Никола Маджаров учебници 
и учебни пособия

Основните научни области на проф. Никола Маджа-
ров са:

• Теория на автоматичното регулиране.

• Основи на автоматизацията.

• Теория на автоматичното регулиране (импулсни
системи).

• Теория на автоматичното регулиране (статистиче-
ски методи).

• Теория на техническата кибернетика.

• Методи за синтез на системи за автоматично
управление.

• Сборник алгоритми и програми за проектиране на
системи за автоматично управление.

• Теория на автоматичното управление (част 1).

• Въведение в теорията на управлението.

• Основи на теорията на автоматичното регулиране.

• Стохастични процеси в системите за управление.

• Линейни системи за управление.

• Инженерни методи за изследване на линейни сис-
теми за управление.

Написани и издадени книги
Проф. Маджаров е написал в съавторство с българ-

ски и чуждестранни учени основополагащи книги за новите 
направления в развитието на автоматичното управление:

• Принципи на приспособяване в системите за ав-
томатичното управление, 1969 г. съвместно с И.
Томов.

• Специални регулатори, 1971 г. съвместно с И. Томов.

• Введение в идентификацию объектов управления,
1977 г. съвместно с Л. А. Растригин.

• Оценяване на параметри и състояния на динамич-
ни обекти, 1978 г. съвместно с Л. А. Растригин и
С. Марков.

• Инженерни методи за проектиране на системи за
автоматично управление, 1979 г. съвместно с И.
Томов.

• Въведение в съвременната теория на автоматич-
ното управление (част 1 – анализ), 1982.

Проф. Никола Маджаров имаше разностранни инте-
реси в много области извън специализираните области на 
неговата преподавателска и научна дейност. Една от тези 
области беше филателната област. В тази област Н. Ма-
джаров беше на световно ниво.

Написани и отпечатани книги  
и справочници от проф. Никола 
Маджаров в областта на филателията

Проф. Н. Маджаров е бил международен комисар и 
арбитър при оценка на много филателни колекции и фила-
телни материали. Във филателната област той има много и 
високо оценени публикации. 

Заедно с трима международни съавтори има пуб-
ликувана книга на английски език на тема „Stamps and 
Postcards of Eastern Rumelia and South Bulgaria 1878-
1885”. 
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Други филателни публикации
• Каталог-справочник на пощенските марки и карти

на Източна Румелия и Южна България, 2001 г.

• Специализиран каталог-справочник на български-
те пощенски марки 1879-1944, 1985 г.

• Благотворителни пощенски марки за „Фонд сана-
ториум”, 2018 г.

• Пощенските записи в България, 2018 г.

• Енциклопедичен справочник по филателия, 1989 г.

• Каталог-справочник на българските пощенски
марки 1879-1944 г. Раздел „Пощенски марки със
специално предназначение”, 2009 г.

• Криминални филателни истории, 1999 г.

• Препоръчани писма по трамвая, 1999 г.

• Старите пощенски карти, 2000 г.

• Датно клеймо за изплащане, 2000 г.

• Ценник на разновидностите и грешките в българ-
ските пощенски марки, 2005 г.

• Колетна поща в България, 2012 г.

• Каталожно помагало ФЕПА, Сравнителна таблица
на българските пощенски марки със специално
предназначение, 1996 г.

Биографичната справка е подготвена от проф. д.т.н. инж. Стоян Стоянов

Катедра „Автоматика и телемеханика“ 
ВМЕИ – София 

Отляво надясно: Минчо Хаджийски, Филип Филипов, 
Красимира Филипова, Никола Маджаров

Катедра „Системи и управление“ 
Технически университет – София 

2007 г.


