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In memoriam

Доц. инж. Веселин Спиридонов
(1939-2020)

На 81 години почина 
високоуважаваният наш ко-
лега доц. Веселин Спиридо-
нов. Той е сред пионерите в 
развитието на компютърната 
наука, техника и технологии 

в България. През 1961 г. той въвежда в действие първа-
та електронноизчислителна система у нас – аналоговата 
изчислителна машина МН-7. Участва в разработването на 
програмното осигуряване на първата българска изчисли-
телна машина „Витоша“, демонстрирана през 1963 г. в 
Москва. Участва активно в популяризиране на идеите на 
изчислителната математика, ориентирана към проблемите 
на изчислителната техника като самостоятелен автор на 
книгите „Изследване на операциите“ (1977 г.) и „Динамич-
но оптимиране“ (1981 г.).

През 1977 г. доц. Веселин Спиридонов оглави бъл-
гарската част на създадения Българо-съветски институт 
„Интерпрограма“ за разработване на системно и приложно 
програмно осигуряване, насочено към машини от Единната 
серия (ЕС), с ориентация към автоматизация на машино-
строителното производство. С дейността си съдейства  зна-
чително за развитието на технологията на програмирането 

за целите на индустрията и организационните системи в 
нашата страна.

Доц. Веселин Спиридонов беше член на редколегията 
на сп. „Автоматика и информатика“ в продължение на 20 
години (1999-2019 г.) и отговаряше за направление „Ком-
пютърни науки и технологии“.

Научните интереси на доц. Спиридонов бяха в областта 
на изследване на операциите, математично моделиране, ли-
нейно и нелинейно програмиране, динамично програмиране.

Със своята колегиалност, висока компетентност и жи-
тейска мъдрост доц. Спиридонов остави у нас незабравими 
спомени за личност, цялостно отдадена на компютърната 
наука и технологии и развитието им у нас.

Кончината на доц. Веселин Спиридонов е болезнена 
и трудно възстановима загуба за цялата ни общност на 
специалисти по автоматика и информатика.

Поклон пред светлата му памет!
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Доц. инж. Иван Шишков
(1935-2020)

На 6 октомври 2020 г. 
си отиде от нас нашият ко-
лега доц. инж. Иван Шишков 
– един от пионерите на авто-
матизацията у нас.

Иван Шишков е роден 
на 27 април 1935 г. в София. През 1959 г. завършва Тех-
ническия университет – София, специалност електрооб-
завеждане и автоматизация на промишлени предприятия. 
Специализирал е индустриална информатика във Франция 
(1973 г.) и притежава диплома за сертифициран енергиен 
мениджър от Асоциацията на енергийните инженери – САЩ 
(1998 г.). От 1959 до 1962 г. е началник цех КИПиА в Ме-
талургичния завод в Перник, а от 1962 до 1992 г. работи 
в ЦНИКА като ръководител група, началник отдел и замест-
ник директор с значителен принос за цялостното развитие 
на Института. Участвал е и е ръководил разработването и 
внедряването на голям брой системи за автоматизация в 
металургията и машиностроенето, системи за автоматиза-

ция на напоителни системи и водоснабдяване, системи за 
опазване на околната среда и повишаване на енергийната 
ефективност.

От 1998 до 2000 г. доц. Иван Шишков е изпълнителен 
директор на фондация „Енергийна ефективност” – София, 
а от 2001 г. е изпълнителен директор и председател на 
Управителния съвет в Софийска енергийна агенция Софена.

Автор и съавтор е на повече от 80 статии и доклади и 
на шест книги в областта на автоматизацията и енергийна-
та ефективност. Бил е дългогодишен член на Управителния 
съвет на САИ и на редакционната колегия на списанията, 
издавани от САИ. Член е на СЕЕС и на други неправител-
ствени организации в областта на енергетиката.

Да бъде светла паметта му. Неговите колеги, ученици 
и приятели няма никога да го забравим.
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