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годишнина

Доц. Веселин Акиванов на 80 години
Веселин Акиванов 

е роден на 7 юни 1940 г.  
в Драганово, Горнооря-
ховска община. Получава 
средно професионално 
образование в Техниче-
ско училище „Д-р Васи-
лиади“ – Габрово. През 
1961 г. постъпва във 
Висшия машинно-елек-
тротехнически институт –  
София. След втори курс 
продължава обучението 

си в Московския енергетичен институт, където се дипломи-
ра като инженер по автоматизация на промишлени уредби 
през 1967 г. 

Започва работа в Научноизследователския и про-
ектантски институт по автоматизация (НИПИА) в секция 
„Автоматизация на електрозадвижването“. Участва в разра-
ботването и внедряването на автоматизирани електрозад-
вижвания в заводи в Русе, Разград, Бяла. След три години 
се преквалифицира като инженер-системен проектант и 
участва в проектирането на автоматизирани системи за 
управление (АСУ) в „Нефтохим“ Бургас и Захарни заво-
ди – Русе. През 1971 г. участва в доставката и пускането 
в експлоатация на електронноизчислителната машина за 
инженерни изчисления „Мир-1“, по-късно и в пускането в 
експлоатация на МЕИМ PDP-8, с която се създават възмож-
ности за автоматизация на промишлени обекти и системи с 
приложение на изчислителна техника. 

Съвместно със специалисти от Института по ки-
бернетика при Украинската академия на науките доц. 
Веселин Акиванов разработва комплекс за автоматиза-
ция на лабораторните изпитания, внедрен в Института по 
хидравлика и пневматика – Казанлък, и в други институ-
ти. Под негово ръководство се разработват разширения 
към програмните езици Basic и Fortran, които съвместно 
със специализиран хардуер, разработка на наши и нем-
ски институти, стават база за внедряване на системи 
за управление в промишлени предприятия – Завода за 
дизелови двигатели – Варна, и в редица учебно-изследо-
вателски комплекси.

По-късно доц. Акиванов участва в създаването и 
внедряването на системи за автоматизация на проектира-
нето (САПР) с използване на специализирана периферия 
към произвежданите в този период от нашата промишле-
ност изчислителни машини СМ-4, ИЗОТ-1014. Ръководи и 
внедрява и редица други проекти в различни области на 
промишлеността.

След 1990 г. работи по проект, финансиран от пра-
вителството на Германия, за преструктурирането на ЦНИКА 
в модерен технологичен център. Като резултат на проекта 
създава в ЦНИКА една от първите интернет мрежи.

След 2000 г. доц. Акиванов напуска ЦНИКА и до пен-
сионирането през 2003 г. работи в немска фирма по про-
ект за управление на транспорта за държавната админи-
страция на Германия. 

Продължава да работи по проекти за управление на 
промишлени обекти с каскада PLC и персонален компютър.

Доц. Веселин Акиванов е специализирал в Digital 
Equipment Co – Reading UK, Technische Universität – München 
Deutschland. Има над 40 публикации в областта на систе-
мите за автоматизация и управление с приложение на из-
числителна техника.

Той е дългогодишен член на САИ „Джон Атанасов“. 
Понастоящем като негов изпълнителен директор организи-
ра и ръководи оперативната дейност на Съюза. 

Ръководството и членовете на САИ, редколегията и 
редакцията на сп. "Автоматика и информатика" честитят на 
доц. Веселин Акиванов неговия 80-годишен юбилей с поже-
лание за здраве, късмет и творческо дълголетие.
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