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годишнина

Проф. д.т.н. д.х.к. Емил Николов 
на 70 години

На 2 февруари 2020 г. 
нашият много уважаван ко-
лега проф. д.т.н. д.х.к. Емил 
Костов Николов навърши 
70 години. Той е роден на 2 
февруари 1950 г. в София.
Инженер е по автоматиза-
ция на производството, про-
фесор. Завършва СМГ през 
1968 г., ВМЕИ през 1973 г., 
специалност автоматизация 
на производството. Защита-
ва кандидатска дисертация 
(д-р) на тема „Изследване на 
многосвързани системи за ав-
томатизация" (1985 г.) и док-

торска дисертация (д.т.н.) на тема "Системи за управление 
на технологични процеси с робастни свойства" (1999 г.).

Професионалната си дейност започва във ВМЕИ в 
катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ 
– инженер (1974 г.), асистент, старши асистент, главен 
асистент, доцент (1988 г.) и професор (2001 г.) по ав-
томатизация на производството. От 2001 г. ежегодно е и 
Professeur des Universités (invité) 1-ère classe del’Université 
d’Artois – Faculté de Sciences Appliquées, France. Ръководи-
тел е на катедра „Автоматизация на непрекъснатите произ-
водства“ (1995-2011 г.) и на катедра UNESCO в ТУ – София 
(2004-2005 г.). Директор е на Училището за докторанти на 
ТУ – София (2000-2005 г.). Декан на Факултета по автома-
тика от 2012 г.

Проф. д.т.н. д.х.к. Емил Николов е главен редактор 
на сборника научни трудове на ТУ – София „Годишник на 
ТУ – София“ (от 2011 г.), заместник-главен редактор на 
списание International Journal of Automation and Control 
(IJAAC), Inder science Publishers (от 2002 г.), член на науч-
ните редколегии на списания „Автоматика и информатика“ 
и „Information Technologies and Control“. Заместник-пред-
седател е на СНС „Автоматика и системи за управление“ 
ВАК и на СНС „Автоматизирани системи за управление и 
информатика във военната област“ ВАК. Председател е на 
комисията за издаване на учебна литература на ТУ – Со-
фия. Член е на Академичния съвет на ТУ – София от 2005 г.  
Заместник-председател е на Съюза по автоматика и инфор-
матика (САИ) „Джон Атанасов“ на ФНТС. 

Основни области на научна и преподавателска 
дейност: обобщено дробно смятане, фрактално, робастно, 
адаптивно и алгебрично управление, многосвързани и сис-
теми с разпределени параметри, технически средства за 
автоматизация. Автор на повече от 560 публикации (SJR:21, 
630; H-index:75; IF: 50, 316), 68 книги, монографии и учеб-

ници, шест изобретения, 24 внедрени в индустрията разра-
ботки с доказан годишен икономически ефект, както и на 
първите български книги, посветени на приложението на 
обобщеното дробно смятане в теорията на автоматичното 
управление и робастните системи (2004 г.). 

Учебни издания: „Технически средства за автомати-
зация“ (1988 г., 2003 г.), „Промишлени системи за автома-
тизация" (1993 г., 1997 г.), „Приложни методи за управле-
ние на технологични процеси" (1998 г., 2003 г.), „Робастни 
системи" (2004 г.), „Фрактални алгоритми и режекторни ре-
гулатори" (2004 г.), „Специални математически функции и 
фрактални оператори“ (2004 г.), „Commande Robuste“(2005 
г.), „Asservissementet Régulation Continue“(2009 г.), "Сис-
теми за алгебрично управление на обекти с разпределе-
ни параметри" (2010 г.), „Приложения на математиката в 
инженерните науки“ (2011 г.), „Предиктивно-репетитивно 
управление“ (2014 г.), „Фрактално управление“ (2015 г.) 
и други.

Член на професионалните организации: САИ, IEEE, 
IFAC, AFCEA; на IFAC Technical Committees 4.4. Cost Oriented 
Automation (от 2004 г.); на IFAC Technical Committees 7.4. 
Transportation Systems (от 2009 г.). 

Проф. д.т.н. д.х.к. Емил Николов е носител на мно-
жество награди и златни отличия на ТУ – София; на Злат-
на значка „Проф. Асен Златаров” на ФНТС; на отличието 
„Златна книга за принос към развитието на българската 
наука“ на Европейската комисия за наука и Съюза на евро-
пейската научна и културна общност; на почетното звание 
„Доктор хонорис кауза“ на Техническия университет – Ва-
рна.

Ръководството и членовете на САИ, редколегията и 
редакцията на сп. "Автоматика и информатика" честитят 
на проф. Емил Николов неговия 70-годишен юбилей с по-
желание за здраве, творческо дълголетие, късмет и много 
щастливи години занапред!

Списание „Автоматика и информатика“




