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годишнина

70-годишен юбилей на проф. д-р инж. Коста Бошнаков
Председателят на Съюза 

по автоматика и информатика 
„Джон Атанасов“ проф. д-р инж. 
Коста Бошнаков отново ни изне-
нада! Оказва се, че този винаги 
усмихнат, жизнен и с елегантни 
обноски енергичен мъж е достиг-
нал респектиращата 70-годишна 
възраст! Ще трябва да приемем 
този документален факт с при-
ятно чувство, че доста от тези 
години сме контактували с него, 
участвали сме в безброй заседа-

ния, присъствали сме на много научни конференции, излизали 
сме от сложни ситуации, радвали сме се заедно на едни или 
други обществени и лични постижения. Някак си той успя да 
запази своята отвореност към хората и душевната си мекота, 
чувството за отговорност към настоящето и бъдещето на на-
шата общност на специалисти по автоматика и информатика, 
умението да търси ако не непременно консенсус, то поне при-
емлив компромис. В една обществена организация, съставена 
от интелигентни и свободомислещи хора, каквато е САИ, той  
получи признание като компетентен и ефективен деятел с визия 
и готовност за безрезервно изразходване на лично време и 
усилия за укрепване и развитие на организацията ни в същест-
вуващите сложни условия и обществени нагласи.

Биографията на проф. Коста Бошнакове е типична за 
развитие на специалист от академичните среди. Роден е на 2 
септември 1949 г. в гр. Троян. Завършва последователно сред-
но образование и следването си във ВХТИ (сега ХТМУ), спе-
циалност автоматизация на производството с отличен успех. В 
студентските си години е активен участник в ТНТМ, комбинирай-
ки познания от няколко области: електротехника, химия, авто-
матика, математична статистика. От 1976 г. досега жизненият 
му път е изцяло свързан с ХТМУ, където преминава последо-
вателно цялото му развитие като университетски преподавател 
– от асистент, защитавайки дисертация за к.т.н. (сега д-р) през 
2001 г., доцент (2003 г.) до професор (2014 г.). Междувремен-
но е специализирал в университети в Русия, Германия, Англия, 
Гърция. Участва в международни проекти, ориентирани към обу-
чението – ТЕМПУС и Еразмус. Развива активна международна 
научноизследователска дейност с университети в Русия, Сло-
вения, Гърция, Австрия, Турция, Румъния. В ХТМУ е бил няколко 
мандата декан за следдипломно и дистанционно обучение, член 
на Академичния и Ректорския съвет, на Факултетния съвет на 
Факултета по химично и системно инженерство.

Научните изследвания на проф. Коста Бошнаков са кон-
центрирани в областта на автоматизацията на технологични и 
екологични обекти и системи. Характерно за неговия подход е 
стремежът за обхващане на целия изследователски и внедрител-
ски цикъл, включващ задълбочено изучаване на технологичните 
процеси, на измерванията и на операционните изисквания към 
всеки разглеждан обект. На тази база се разработват нови или 
се модифицират съществуващи математични модели, правят се 
предложения за развитие на подходящи управляващи структури 
и алгоритми, за системна ориентация на изследванията с цел 
намиране на оптимален компромис и координация между ло-

кално поведение и глобални ефекти, за подробно симулационно 
разглеждане и сравнителен анализ на алтернативни варианти.

Тематично в изследванията на юбиляра са включени 
процеси на биологично пречистване на отпадни води, химико-
технологични процеси (реактори, масообменни апарати), мета-
лургични агрегати (нагревателни и електродъгови пещи, медни 
конвертори), енергийни системи (енергийни мрежи, енергийни 
системи на сгради). Спектърът на направленията на изследване 
в посочената тематична рамка е широк: изследване на системи 
за базово регулиране, регулиране по косвени показатели, не-
линейно предсказващо и супервайзорно управление. През по-
следните две десетилетия в научните интереси на проф. Коста 
Бошнаков се добавят изследвания по съвременни системи на 
управление, включващи елементи на знание – управление на 
базата на правила, метод на прецедентите, както и системи, 
изградени от автономни агенти и логикодинамични системи.

Много от изследванията на проф. Бошнаков имат за краен 
резултат пряка реализация, минавайки през етапите на работно 
проектиране, монтаж и настройка, разработка на техническа и 
екслоатационна документация. Проф. Бошнаков е ръководител 
или участник в над 40 проекта, в това число с преки внедря-
вания в бившите химически гиганти на нашата индустрия – СХК 
„Девня“, СХК „Ямболен“, СХК „Антибиотик“ – Разград, Лукойл 
Нефтохим, Бургас, ХФЗ „София“, НХК – Плевен и други.

Проф. д-р Коста Бошнаков има значителни заслуги към 
цялостната дейност на САИ в исторически и текущ план. 
Той принадлежеше към групата ентусиасти, които провежда-
ха неформални събирания на специалисти по автоматика и 
информатика още през 80-те години на миналия век. Той е 
между учредителите на САИ. От 2011 г. е зам.-председател на 
САИ,  а от 2017 г. е председател на нашия съюз. Той е пред-
седател на Националния комитет на ИФАК и член на негови 
работни групи. Участва активно във всички национални и меж-
дународни научни конференции, организирани от или с учас-
тието на САИ като председател или член на организационни 
и програмни комитети. Организира и ръководи ежемесечния 
Клуб по автоматика и информатика на САИ. Той е награждаван 
със сребърна и златна значка на ФНТС и носител на Златния 
медал „Проф. Асен Златаров“ на ФНТС. Член е на редколегията 
на сп. „Автоматика и информатика“. 

Проф. Коста Бошнаков е получил редица престижни 
награди за научна и творческа дейност – от ЕкспоИнтелект, 
Преглед на Софийското студентско инженерно научно твор-
чество, „Еко-медия“ – Европа и други.

70-годишният юбилей е подходящ повод за реалистична 
оценка на изминалия път, както и за и очертаване на контури-
те на бъдещето. От името на ръководството и всички членове 
и съмишленици на САИ редколегията и редакцията на списа-
ние „Автоматика и информатика“ с голямо удовлетворение се 
възползват от възможността да пожелаят на проф. Коста Бош-
наков много здраве, сили и енергия, за да продължи все така 
уверено да ръководи Съюза, да развива и занапред успешно 
научноизследователската си дейност и да се радва на много 
лично и семейно щастие през идващите години!
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