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Ново ръководство на САИ „Джон 
Атанасов“, избрано на Общото събрание 
на 31 май 2022 г.
Управителен съвет 

1. Ангел Смрикаров
2. Валери Андреев
3. Ваня Стойкова   
4. Валери Младенов   
5. Васил Сгурев 
6. Веселин Акиванов   
7. Владимир Йоцов
8. Драгомир Добруджалиев  
9. Емил Николов 
10. Иван Куртев 
11. Камен Спасов
12. Камен Перев    
13. Кирил Алексиев 
14. Кирил Боянов 
15. Коста Бошнаков 
16. Красимира Стоилова  
17. Любка Дуковска 

18. Минчо Хаджийски 
19. Михаил Петров  
20. Никола Николов
21. Никола Петков    
22. Петко Русков 
23. Пламен Ангелов   
24. Румен Трифонов 
25. Станимир Йорданов 
26. Таня Пенчева  
27. Христо Вълчанов    
28. Цветелина Георгиева 
29. Чавдар Дамянов
30. Ясен Горбунов    

Съюзен контролен съвет

1. Димитър Цанев 
2. Идилия Бачкова
3. Таня Титова  

Насоки за дейността на САИ за периода 
2022-2025 г.
1. Увеличаване на членския състав (физически и юридиче-

ски лица) и преди всичко привличане на млади специа-
листи, на колеги от бизнеса и на работещи в чужбина. 
Укрепване и разширяване на организационните струк-
тури и развитие на дейността им.

2. Продължаване на усвояването и широко прилагане на 
информационните технологии в съюзния живот в по-
сока на обобщение на най-актуалните научно-техниче-
ски предизвикателства в областта на дигитализацията и 
иновациите в духа на Индустрия 4.0.

3. Продължаване и усъвършенстване на качеството и по-
пуляризиране на утвърдилите се в САИ традиционни на-
учно-технически мероприятия и съюзни  издания. Да се 
активизира дейността за индексиране на списанията.

4. Организиране и развитие на нови дейности с актуална 
значимост, в т.ч. възстановяване на постоянно дейст-

ващ семинар по теоретични и приложни аспекти на 
автоматиката и информатиката.

5. Укрепване и задълбочаване на контактите с  междуна-
родните организации IFAC, IEEE и CEPIS.

6. Разгръщане и реализиране на взаимно полезни ини-
циативи и съвместни мероприятия с ФНТС, ННТС и ТО 
на НТС, както и със сродни институции и сдружения, 
браншови и бизнес организации.

7. Продължаване на традицията за утвърждаване на 4 
октомври – професионалния празник на българските 
специалисти по компютърна техника, информационни 
технологии и автоматика и на Дните на Джон Атанасов.

8. Насочване на дейността на Клуб САИ към направления, 
представляващи взаимен интерес за бизнеса, изследва-
нията и образованието.

9. Систематично събиране на материали за историята 
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и постиженията на САИ, автоматиката и информати-
ката.

10. Организиране на конкурс с награди за най-добра пуб-
ликация и приложни разработки в областта на автома-
тиката и информатиката.

11. Засилване на сътрудничеството с бизнеса по актуални 
за страната научни, научно-технически и образователни 
проблеми.

12. Привличане на членовете на САИ в издателската дей-
ност на Съюза.


