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Общо събрание на Съюза по автоматика 
и информатика „Джон Атанасов“

На 31 май 2022 г. Съюзът по автоматика и инфор-
матика „Джон Атанасов“ (САИ) проведе Общо събрание, 
на което Управителният съвет направи отчет за периода 
2017-2021 г., бяха набелязани насоки за следващия отче-
тен период 2022-2025 г. и бяха проведени избори за нови 
ръководни органи на САИ. 

В отчетния доклад беше акцентирано върху голе-
мия брой проведени престижни международни конфе-
ренции и симпозиуми като: Advances in Neural Networks 
and Applications (ANNA), 15-17 септември 2018 г., Варна; 
19-а IFAC конференция „Technology, Culture and International 
Stability” (TECIS’19), 26-28 септември 2019 г., Созопол; Де-
сета IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’20, 
26-28 август 2020 г., Варна; IEEE International Conference 
Automatics and Informatics (ICAI) 2020 и 2021 г.; Computer 
Systems and Technologies „CompSysTech” 2017, 2018, 2019, 
2020 и 2021 г.; IEEE конференции „Big Data, Knowledge and 
Control Systems Engineering – BdKCSE“ 2018, 2019 и 2021 г.;  
Международната конференция „Автоматика и информатика” 
2017, 2018 и 2019 г. и традиционния международен сим-
позиум „Управление на енергийни, екологични и индустри-
ални системи“ (УТЕОС) 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 г., 
който през 2022 г. ще бъде проведен за 30-и път.

Ежегодно САИ отбелязва тържествено Дните на Джон 
Атанасов, а също така членове на ръководството участват 
в организирани от президентството събития по случай 4 
октомври.

През отчетния период САИ е провел общо 40 сбирки 
на традиционния Клуб САИ. През 2020 и 2021 г. поради 
извънредната епидемична обстановка голяма част от сбир-
ките на клуба са проведени във виртуална среда. Оказа се, 
че тази форма на провеждане е от полза за колеги, живе-
ещи в чужбина, които се включиха в сбирките на клуба. 

За периода 2017-2021 г. от списание „Автомати-
ка и информатика“ са издадени 20 броя, а от списание 
„Information Technologies and Control” – 16 броя. 

Главният извод, който беше направен в отчетния до-
клад, е, че САИ „Джон Атанасов” продължава да се развива 
по възходяща линия като единствена най-авторитетна твор-
ческо-професионална организация на българските специа-
листи по компютърна техника, информационни технологии 
и автоматика и има всички основания да се очаква, че 
това възходящо развитие ще продължи и през следващия 
отчетен период.

По-важните от приетите насоки за периода 2022-
2025 г. са: увеличаване на членския състав (физически 
и юридически лица) и преди всичко привличане на млади 
специалисти, на колеги от бизнеса и на работещи в чужби-
на; организиране и развитие на нови дейности с актуална 
значимост, в т.ч. възстановяване на постоянно действащ 

семинар по теоретични и приложни аспекти на автомати-
ката и информатиката; активизиране на дейността за ин-
дексиране на списанията; насочване на дейността на Клуб 
САИ към направления, представляващи взаимен интерес за 
бизнеса, изследванията и образованието и други.

В своят доклад Съюзният контролен съвет направи 
извода, че Управителният съвет на САИ провежда успешна 
финансова политика, одобри като цяло работата, извър-
шена от Управителния съвет и Изпълнителното бюро на 
САИ и предлаганите подходи и насоки за дейностите през 
следващия отчетен период.

В процедурата за избор на ръководни органи на САИ 
бяха предложени и избрани нови членове. За Управител-
ния съвет това са колегите доц. Ваня Стойкова, декан на 
факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, към Тракийския 
университет, доц. Драгомир Добруджалиев, Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, доц. Камен Перев от 
Техническия университет – София, инж. Никола Петков, 
мениджър продажби в направление Дигитални индустрии 
– Сименс България, доц. Христо Вълчанов, ръководител на 
катедра „Компютърни системи и технологии“ в Техническия 
университет във Варна и доц. Ясен Горбунов, преподавател 
в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Нов 
български университет.

За нов член на Съюзния контролен съвет е избрана 
доц. Таня Титова-Костуркова, декан на Техническия факул-
тет в Университета по хранителни технологии в Пловдив.

За председател на САИ „Джон Атанасов“ е преизбран 
проф. Коста Бошнаков. За зам.-председатели са избрани: 
акад. Васил Сгурев, доц. Веселин Акиванов, доц. Камен 
Спасов, чл.-кор. Любка Дуковска и доц. Никола Николов. 
За председател на Контролния съвет е преизбран доц. Ди-
митър Цанев

Общото събрание взе решение акад. Васил Сгурев и 
акад. Кирил Боянов да бъдат наградени със званието „По-
четен член на САИ“.


