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Честит юбилей на проф.  
д-р инж. Маргарита Тодорова

Проф. д-р инж. Маргарита Кръстева Тодорова е ро-
дена в Габрово на 18 юли 1950 г. Завършила е висше 
образование в Националния технически университет – Ки-
евски политехнически институт, специалност изчислителна 
техника през 1974 г., а през 1984 г. защитава докторска 
дисертация в същия институт.

Научните й интереси са в областта на мултимедийни-
те компютърни системи и технологии и приложението им в 
образованието и бизнеса. 

Работила е като преподавател в Техническия универ-
ситет – Габрово, Национален военен университет „Васил 
Левски“, Велико Търново и от 2000 г. – във Великотърнов-
ски университет (ВТУ) „Св. св. Кирил и Методий“. Била е 
член на Академичния съвет на Военния университет, както 
и на Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

От 1987 г. е доцент, а от 2012 г. – професор в профе-
сионално направление „Информатика и компютърни науки“. 
Основател е на катедра „Компютърни системи и техноло-
гии“  във  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 2001 г. и е 
неин ръководител оттогава до 2015 г.

Изнасяла е лекции в  университети в Белгия, Велико-
британия, Холандия, Франция, Испания, Германия, Австрия, 
Дания, Унгария, Румъния и други.

Проф. д-р Маргарита Тодорова е била научен ръково-
дител на над 200 успешно защитили дипломанти, както и 
на девет успешно защитили докторанти.

Тя е автор на 140 научни статии и доклади, 30 учебни 
пособия и книги и 26 авторски свидетелства за изобретения.

Член е на организационни и програмни комите-
ти на международни научни конференции: CompSysTech,  
е-Learning, „Автоматика и информатика“.

Координирала е и има участие в над 25 европейски 
проекта и в редица научни проекти от национално равни-
ще.

Ръководила е повече от 15 договора за студентска 
мобилност по програмата Еразъм. От 2000 г. досега повече 
от 200 студенти са се обучавали в различни европейски 
университети със средства на програмата Еразъм по дого-
вори, ръководени от нея. 

Проф. Тодорова е носител е на златна значка и зла-
тен медал „Проф. Асен Златаров“ на Федерацията на науч-
но-техническите съюзи, Почетен знак на Съюза на учените 
в България, Почетен изобретател на Република България, 
Награден знак  на Министерството на отбраната „Св. Геор-
ги Победоносец“ – За вярна служба под знамената, Поче-
тен член на Академичната общност по компютърни системи 
и технологии в България, както и редица други награди за 
нейната научно-преподавателска работа.

Член е на Управителния съвет на САИ от 2004 до 
2017 г., а на разширения състав на Управителния съвет 
и понастоящем. Проявява всеотдайност в работата – при-
съства редовно на заседанията на Управителния съвет на 
САИ, създава и развива секция във Велико Търново, в която 
включи колеги от всички научни институции във Велико 
Търново: Великотърновски университет, Военен универси-
тет, филиалите на БАН във Велико Търново.

Проф. Маргарита  Тодорова е човек с изключителна 
енергия и трудоспособност, добър организатор, умее да 
работи в екип и да ръководи различни структури.

Най-характерно за нея е, че тя през целия си творче-
ски път работи всеотдайно за развитието на младите учени 
в България.

Членовете и ръководството на САИ и редакцията и 
редколегията на списание „Автоматика и информатика“ по-
желават на проф. д-р инж. Маргарита Тодорова здраве, 
късмет, успехи и активно дълголетие!

Списание „Автоматика и информатика“




