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in memoriam

Проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов
(1946-2022)

На 24 август 2022 г. неочаквано ни напусна нашият 
уважаван и обичан колега и приятел, талантливият учен 
проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов.

Чавдар Иванов Дамянов е роден на 19 юли 1946 г. 
в град Оряхово (на Дунава). Завършва средно техническо 
образование в Образцов механотехникум в Пловдив през 
1965 г. Висше образование получава във ВМЕИ – София, 
през 1973 г., специалност автоматика и телемеханика. Ра-
боти в ЗЗУ – Пловдив, като ръководител на група в бюро 
„Надеждност и функционални връзки“. 

Постъпва на работа във ВИХВП (сега УХТ – Пловдив) 
през 1976 г. като редовен асистент към катедра „Авто-
матизация на производството“. През 1979 г. е повишен 
в старши асистент, а през 1983 г. – в главен асистент. 
Дисертация на тема “Бързодействащи регулатори на коле-
бателни обекти с промишлено предназначение" защитава 
през 1985 г. като аспирант към катедра „ Автоматика и 
телемеханика” на ВМЕИ – София. През 1987 г. се хабили-
тира като доцент по „Теория на управлението“. През 2006 
г. става доктор на техническите науки, защитавайки дисер-
тация „Неразрушаващо разпознаване на качеството в сис-
темите за автоматично сортиране на хранителни продукти”. 
От 2007 г. е професор по научна специалност „Приложение 
на принципите и методите на кибернетиката в различни 
области на науката”. Специализирал е в Русия, Германия и 
Франция. Участвал е в създаването на редица промишлени 
изделия – първия български автомобил „Хебрус 1100” (АЗ 
“Булгаррено” – Пловдив), първите магнитно-лентови паме-
ти ЕС 5012-01 (ЗЗУ –Пловдив), сортиращите машини ASM 
501 (ЗЕТ – Пловдив) и AQS 602 (NAME – Франция). През 
1987 г. организира формирането на филиала на Института 
по техническа кибернетика и роботика при БАН в Пловдив, 
на който става директор по съвместителство. След разде-
лянето на ИТКР през 1990 г. е директор на Института по 
роботизирани системи на БАН в Пловдив до края на 1993 г. 
През този период е член на СНС по информатика, роботика 
и научно приборостроене към ВАК. 

Участвал е в над 40 договора и проекта от региона-
лен, национален и международен мащаб. 

Научноизследователските му разработки са в обла-
стите теория на управлението, изкуствен интелект, разпоз-

наване на образи, невронни мрежи, методи за неразруша-
ващо окачествяване и сортиране на хранителни продукти. 
В тези области има над 230 научни публикации, в това 
число две монографии, седем учебника, 10 ръководства, 
три книги (в съавторство), пет авторски свидетелства за 
изобретения и два патента. 

Под негово ръководство са защитили 10 докторан-
ти и над 150 дипломанти. Бил е зам.-ректор на УХТ по 
научната дейност и кадровия потенциал, ръководител на 
НИС (1999-2003 г.) и ръководител на катедра „Автоматика, 
информационна и управляваща техника“ при УХТ – Пловдив 
(2003-2014 г.). 

Проф. д.т.н. Чавдар Дамянов е дългогодишен член на 
САИ „Джон Атанасов“, член е на Управителния съвет на 
САИ и на редакционната колегия на списание „Автоматика 
и информатика“. 

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

Дълбок поклон пред светлата му памет!

САИ „Джон Атанасов“
Редколегия и редакция 

на сп. „Автоматика и информатика“


