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Международна конференция  
„Автоматика и информатика‘19“

На 3-5 октомври 2019 г. се проведе традиционна-
та Международна конференция „Автоматика и информа-
тика‘19“, която се организира всяка година от Съюза по 
автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов” и ФНТС. 

Провеждането на конференцията се свързва тради-
ционно с рождения ден на патрона на Съюза по автоматика 
и информатика Джон Атанасов – 4 октомври. Този ден е 
обявен от Министерския съвет за Ден на информационното 
общество – професионален празник на специалистите по 
компютърна техника, информационни технологии и авто-
матика. И тази година конференцията беше проведена под 
патронажа на президента на Република България г-н Румен 
Радев.

При откриването на конференцията акад. Иван Поп-
чев представи интересни факти от професионалната био-
графия на Джон Атанасов и свързани със създаването на 
Atanasoff-Berry Computer. 

Пленарният доклад беше подготвен и изнесен от акад. 
Минчо Хаджийски. В него беше разгледан актуалният про-
блем за киберсигурността на индустриалните управляващи 
системи.

За участие в конференцията бяха приети 53 доклада, 
включени в следните научни сесии: теория на управле-
нието, приложни разработки, моделиране и управление на 
процеси, мениджмънт на организационни системи, машин-
но зрение, роботи – теория и приложение, интелигентно 
обучение и образование, обработка на изображения и раз-

познаване на образи, интелигентни методи за диагностика, 
анализ, структуриране и обработка на данни и компютърни 
мрежи.

В конференцията взеха участие десетки изявени и мла-
ди учени от страната и чужбина. Най-активни бяха колегите 
от София, Стафордшир (Англия), Одрин (Турция), Габрово, 
Пловдив, Варна, Русе и други университетски градове.

Беше организирана дискусия по особено популярната 
тема дигитализация на обучението по автоматика и инфор-
матика, модератор на която беше проф. Ангел Смрикаров.

На 4 октомври 2019 г. участниците в конференцията 
поднесоха цветя пред паметника на Джон Атанасов. 

Дните на Джон Атанасов приключиха официално с 
организираната в Гербовата зала на президентството цере-
мония, на която държавният глава г-н Румен Радев връчи 
наградата „Джон Атанасов“ за 2019 г. На церемонията при-
състваха членовете на ръководството на САИ.

Ръководството на САИ възнамерява Международна-
та научна конференция "Автоматика и информатика ‘20“, 
която ще се проведе на 1-3 октомври 2020 г., да бъде 
организирана съвместно с IEEE. Това ще даде възможност 
изнесените доклади да бъдат публикувани в IEEE Xplore 
Digital Library.
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Поднасяне на цветя пред паметника на Джон Атанасов на 4 октомври 2019 г.




