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годишнина

Проф. д-р инж. Ангел Смрикаров на 70 години

Ангел Сотиров Смрика-
ров е роден на 19 август 1949 
г. в Русе.

През 1968 г. завършва 
Техникума по електротехника 
в гр. Русе, специалност радио 
и телевизия с пълно отличие и 
златен медал. 

През 1974 г. завърш-
ва Киевския политехнически 
институт, специалност елек-
тронноизчислителни машини с 

пълно отличие и червена диплома. 
Същата година е приет за стажант-асистент в катедра 

"Изчислителна техника" към ВИММЕСС – Русе.
През 1975 г. е избран за асистент в катедра "Из-

числителна техника".
Научно развитие:
През 1995 г. защитава дисертация за к.т.н. (сега док-

тор) по научната специалност 02.18.01. Механизация и 
електрификация на растениевъдството.

През 1997 г. е избран за доцент по научната спе-
циалност 02.21.06. Автоматизация на инженерния труд и 
системи за автоматизирано проектиране.

Ангел Смрикаров е избран за професор в профе-
сионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, специалност: компютърни системи и технологии, 
научни специалности автоматизация на области от нема-
териалната сфера и автоматизация на инженерния труд и 
системи за автоматизирано проектиране през 2011 г.

Заемани длъжности: ръководител на Института по 
научно приборостроене, ръководител на катедра, зам.-де-
кан по НИД, зам.-ректор по НИД. Понастоящем  е ръко-
водител на Центъра по иновационни образователни техно-
логии на Русенския университет и е член на ПК по ТН на 
НАОА.

Членство в професионални организации: Академич-
на общност по компютърни системи и информационни тех-
нологии, Федерация на научно-техническите съюзи, Съюз 
по автоматика и информатика „Джон Атанасов“, Съюз на 
учените в България, IEEE.

Член е на редколегията на списание „Автоматика и 
информатика”.

Професионалните интереси на проф. Смрикаров са 
в областта на автоматизацията на научните изследвания и 
инженерния труд, виртуалните образователни среди, ино-
вационните образователни технологии.

Ръководител или зам.-ръководител е на 127 стопан-
ски договора и на 43 институционални, регионални и на-
ционални проекта.

Координатор е на Националната програма за създава-
не на виртуално образователно пространство и на създа-

дения по тази програма Български виртуален университет.
Координатор е на четири европейски тематични мре-

жи в областта на компютинга и на една евразийска мрежа 
в областта на иновационните образователни технологии.

Автор или съавтор е на 17 авторски свидетелства за 
изобретения, две монографии, две студии, 63 статии, 97 
доклада, 16 учебника и учебни пособия, две книги.

Според Google Scholar – 872 цитирания, h-индекс = 9.
Съавтор е на концепцията за дигитална трансформа-

ция на образованието.
Ръководител е на 15 успешно защитили докторанти.
Координатор е на Академичната общност по компю-

търни системи и информационни технологии (АОКСИТ).
Председател е на ОК на международната конференция 

CompSysTech с импакт ранг.
Регионални и национални награди: наградата на 

Съюза на учените – Русе за 2003 г.; наградата Русе за 
научно-технически принос в региона за 1996 г. – инди-
видуална и за 2005 г. – колективна; наградата "Русе" за 
научно-технически принос в региона за 2018 г. – колек-
тивна; почетен плакет на университета в Шумен; почетен 
знак на Националния военен университет – Велико Тър-
ново; почетен знак на ТУ – Габрово; златна значка на ТУ 
– Варна; седем златни значки от Национални прегледи на 
ТНТМ; златна значка и златен медал “Проф. Асен Златаров“ 
на ФНТС; почетна значка на Института за изобретения и 
рационализации; плакет на Държавната агенция за инфор-
мационни технологии и съобщения – колективна; награда 
на МОМН „Питагор”; почетен професор на факултет МИ на 
ВТУ; звание „Носител на просвета“.

Международни награди: награда на IBM; плакет на 
института „Чарлз Бебидж” – Белгия; медал „Волфганг фон 
Кемпелен” от научния съвет на Словашкия технологичен 
университет; плакети „Партньор на Европа” от Изпълнител-
ната агенция по образование и култура към Европейската 
комисия.

Ръководството и членовете на САИ, редколегията и 
редакцията на сп. "Автоматика и информатика" поздравяват 
най-сърдечно проф. Ангел Смрикаров с неговия 70-годишен 
юбилей и му пожелават много здраве и творческо дълго-
летие!
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