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Акад. Кирил Боянов на 85 години 
На 22 февруари 2020 г.  

академик Кирил Боянов 
навърши 85 години. Роден е 
в София. Завършил е Втора 
мъжка гимназия през 1952 г. 
Дипломира се през 1958 г. с 
отличен успех в ТУ – София, 
специалност радиотехника. 
Допълнително посещава лек-
ции по математика в Софий-
ския университет. През 1959 г.  

започва работа в Научноизследователския института по 
съобщения. През 1960 г. след конкурс е назначен за нау-
чен сътрудник в Института по математика с Изчислителен 
център към БАН. През 1966 г. защитава кандидатска дисер-
тация (д-р) в областта на изчислителната техника в ЛЕТИ 
(сега Санкт-Петербургски електротехнически институт). Пет 
години по-късно е избран за доцент. През 1975 г. защитава 
дисертацията си за доктор на техническите науки и през 
1977 г. е избран за професор. През 1989 г. е избран за 
член-кореспондент на БАН, а от 2003 г. е академик.

Акад. Кирил Боянов е водещ специалист в областта 
на компютърната техника у нас и се радва на широка меж-
дународна известност. Професионалният му път в областта 
започва с работата му по разработването на първата бъл-
гарска електронноизчислителна машина "Витоша", където 
проектира системата за захранване и участва в усвояване 
на магнитния барабан. През 1966 г. се създава Централни-
ят институт по изчислителна техника (ЦИИТ), където акад. 
Кирил Боянов става ръководител на секция, а по-късно – 
ръководител на направление "Микрокомпютри и микропро-
цесорни системи" (1969-1982 г.). През 1986 г. е назначен 
за директор на Института по микропроцесорна техника. От 
1985 г. ръководи и Базовата лаборатория по разпределени 
изчислителни системи и мрежи от изчислителни машини 
към Координационния център по информатика и изчисли-
телна техника на БАН, като в периода 1993-1996 г. е негов 
директор. Два мандата е бил директор на Института по па-
ралелна обработка на информацията (ИПОИ – БАН) (1992-
1996 г. и 2004-2010 г.). 

Научноизследователската и научно-приложната 
дейност на акад. Кирил Боянов обхваща различни аспекти 
на компютърната наука, техника и технологии. Така напри-
мер при разработването на първите ЕИМ от единната сис-
тема ЕС-1020 съвместно с Минския научноизследователски 
институт по електронноизчислителна техника през 1971 г. 
група специалисти под ръководството на акад. Кирил Боя-
нов разработва нов метод за моделиране на алгоритмите 
и създаване на програмни имитатори на отделните канали, 
облекчаващ съществено тестването на системата. Развиват 
се тестови устройства и системи за проверка в заводски 

условия. Това се оказва особено важно в случаите на на-
рушения в сроковете за доставка особено на периферни 
устройства. Значително постижение представлява разра-
ботената високопроизводителна паралелна машина APS 48 
с 48 транспютерни процесора, създадена през 1988 г. и 
внедрена в Института по ядрени изследвания в Москва.

През 1990-1996 г. ръководи въвеждането на интернет 
в България и създаването на академична компютърна мре-
жа, включваща институти на БАН и редица висши и средни 
учебни заведения.

В научноизследователската си работа акад. Кирил 
Боянов си сътрудничи тясно както с математици, така и с 
конструктори, със специалисти по дизайн, с технолози. Той 
умее да създава колективи по съвременни направления, да 
ги мотивира и да създава творческа атмосфера в тях.

Акад. Кирил Боянов има значителна учебно-препо-
давателска дейност. Водил е упражнения по теоретична 
електротехника и електрически измервания в радиотехни-
ката в ТУ – София, където като млад асистент организира 
едни от първите у нас кръжоци по изчислителна техника. 
По-късно чете различни курсове лекции по електронни из-
числителни машини, компютърни архитектури, компютър-
ни мрежи и системи в СУ "Св. Климент Охридски", УНСС, 
НБУ. Бил е редовен професор в Хелзинкския технологичен 
университет (1999-2000 г.).Под негово ръководство са за-
щитени 31 докторски дисертации. Написал е 36 книги и 
учебника. Автор и съавтор е на над 180 научни и 30 науч-
но-популярни статии. Участвал е като изпълнител и ръко-
водител на 45 разработки с икономически ефект над 100 
млн. лв. Книгата му "Щрихи от развитието на изчислителна-
та техника в България" беше изключително радушно приета 
от професионалната общност у нас.

Акад. Кирил Боянов е един от най-авторитетните чле-
нове на Съюза по автоматика и информатика "Джон Атана-
сов". Спомогнал е съществено за интегрирането на двете 
съставящи професионални групи от специалисти. Член е на 
ръководството на САИ. Бил е главен редактор на сп. "Авто-
матика и информатика" (до 2003 г.), а след това е главен 
редактор на сп. "Information Technologiеs and Control" .

Акад. Кирил Боянов е бил председател на Браншо-
вата камара по електронна промишленост и информатика 
(1991-1995 г.). От 1997 г. е представител на България в 
Международната федерация по информационни процеси 
(IFIP), а също в редица други международни организации. 
Бил е заместник-председател на ВАК, член на президиума 
на ВАК, член на редица специализирани съвети на ВАК.

Акад. Кирил Боянов е носител на международни (IFIP 
– Silvercore, IFIP – Outstanding Service) и български награди 
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и отличия – орден "Св. св. Кирил и Методий" І степен, 
орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие, Академична 
награда за технически науки – БАН, почетен знак "Марин 
Дринов" на лента, Златна значка "Проф. Асен Златаров" на 
ФНТС и други. Член е на Комитета за наградата "Джон Ата-
насов" при президента на Република България. Председател 
е на фондация "Еврика".

От името на ръководството и всички членове на САИ 
редколегията и редакцията на сп. "Автоматика и инфор-
матика" поздравяват най-сърдечно акад. Кирил Боянов с 
неговия 85-годишен юбилей и му пожелават здраве и дъл-
голетие!

Списание „Автоматика и информатика“

in memoriam

Проф. инж. Димитър Златанов Маринов

На 7 март 2020 г. на 91-годишна възраст почина на-
шият скъп колега проф. инж. Димитър Златанов Маринов.

Димитър Маринов е завършил средно гимназиално 
образование през 1946 г. в родния си град Ловеч, а ви-
сше – през 1953 г. във Висшия машинно-електротехни-
чески институт в София с отличен успех и квалификация 
„Електроинженер". От 1954 г. до 1959 г. работи като техни-
чески ръководител в Пусково-наладъчна лаборатория към 
„Електромонтаж", след което до 1962 г. е началник цех в 
завод „Искра". Той е един от първите служители, постъпили 
в новосформираната Централна развойна база по автома-
тизация (ЦРБА) – на 4 януари 1962 г. След като ЦРБА пре-
раства в Централен научноизследователски и проектантски 
институт по автоматизация (ЦНИПИА), Димитър Маринов 
ръководи секция „Автоматизация на циментовата промиш-
леност" и е първият хабилитиран старши научен сътрудник 
II степен в института. На 1 май 1974 г. е назначен за ръ-
ководител на направление „Автоматизация на технологични 
процеси и агрегати" в Централния научен институт по ком-
плексна автоматизация (ЦНИКА). Научноизследователската 
и внедрителската дейност в областта на автоматизацията 
с ръководения от него колектив освен в циментовата про-
мишленост е разширена и за обогатителната и стъкларска-
та промишленост, бетоносмесителните възли, енергетиката 
и други сродни отрасли. Извършват се широкомащабни из-

следвания на променливостта на химическия състав на из-
ползваните суровини в циментов завод "Златна Панега", с 
което се поставя началото на комплексната автоматизация 
на завода. През 1985 г. Маринов се хабилитира като ст.н.с. 
I степен в ЦНИКА. Дълги години той е председател на НТС 
в института, а в периода 1993-1996 г. е зам.-председател 
на САИ „Джон Атанасов". Бил е гост професор в Минно-ге-
оложкия университет. За активен принос в научно-техниче-
ския прогрес и постигнати високи резултати в дейността си 
е удостоен с правителствени отличия: Сребърен орден на 
труда (1966 г.), Държавна награда (1969 г.) и Орден „Черве-
но знаме" (1976 г.). Носител е на много звания и награди: 
Златна значка на ТНТМ, Златна значка на ФНТС, Заслужил 
член на САИ, Значка за принос в техническия прогрес, По-
четен изобретател и други. От 1992 г. след пенсионирането 
си до последния си дъх проф. Маринов е научен консултант 
към фирми, ръководени от негови сътрудници. Влага своите 
знания и богат опит в разработването на нови технически 
средства и микропроцесорни системи за управление на 
технологични процеси.

Дълбоко в нашите сърца ще остане вечно жив спо-
менът за него. Поклон, дълбок поклон пред светлата му 
памет!

Колегите от САИ




