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Шеста международна IEEE конференция 
„Big Data, Knowledge and Control Systems 
Engineering – BdKCSE'2019“

Шестата международна конференция „Big Data, 
Knowledge and Control Systems Engineering“ за първи път се 
проведе с техническото спонсорство на Institute of Electrical 
and Electronics Engineers – IEEE, в периода 21-22 ноември 
2019 г. в Националния дом на науката и техниката на ул. 
Раковски 108, София. 

Организатори на конференцията са Институтът по ин-
формационни и комуникационни технологии при БАН, Съюз-
ът по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ и ФНТС. 
Изнесените доклади ще бъдат представени за публикуване 
в библиотеката на IEEE Explore (https://ieeexplore.ieee.org/
Xplore/home.jsp). Абстрактите на статиите са публикувани в 
“Book of Abstracts” (ISSN: 2367-6450) и се качват на сайта 
на конференцията http://conference.ott-iict.bas.bg/.  

В рамките на конференцията бяха представени три 
поканени пленарни доклада на изявени учени, работещи в 
области, близки до тематиката на конференцията, от Велико-
британия, Белгия и Канада. Лектор от Westminster University, 
Лондон беше проф. Panagiotis Chountas. Лекцията му бе на 
тема „Big Data and Change Analytics“. От Calgary University, 
Канада лектор беше проф. Martin Mintchev с лекция на тема 
„From idea to market: Development of intellectual property 
in the area of information and communication technologies“. 
Третият лектор беше от Ghent University, Белгия – проф. Guy 
de Tré, с лекция на тема „Using computational intelligence 
techniques for handling veracity in Big Data“.

Научната програма на конференцията включваше 
шест научни сесии:

Session 1: Knowledge and data management.
Session 2: Intelligent Control Systems.
Session 3: System analysis, decision analysis and 

support.
Session 4: Big Data approaches.
Session 5: Big Data applications.
Session 6: Big Data systems, tools and applications.
В рамките на сесиите бяха представени 30 доклада 

с участници от САЩ (Princeton University), Великобритания 
(University of Portsmouth; University of Westminster), Австрия 
(TU Wien), Италия (Lepida ScpA, Bologna), Естония (Tallinn 
University of Technology), Пакистан (University Islamabad), 
Иран (Shiraz University of Technology), Канада (University of 
Calgary), Бразилия (Universidade Federal de Pernambuco), 
Словакия (Slovak Academy of Sciences, Bratislava), Нигерия 
(University of Ilorin), Русия (Ural Federal University; Institute 
of Psychology – Russian Academy of Sciences; Institute of 
Applied Mathematics – Russian Academy of Sciences), Унга-
рия (Budapest Technology and Economics University), както 
и учени от Института по информационни и комуникационни 
технологии при БАН, Института по биофизика и биомеди-
цинско инженерство при БАН, Института по математика и 
информатика при БАН, Националния институт по геофизи-
ка, геодезия и география при БАН, Института по роботика 
при БАН, Софийския университет “Климент Охридски“, Пло-
вдивския университет „Паисий Хилендарски“, Химикотехно-
логичния и металургичен университет – София, Бургаския 
университет „Асен Златаров“, Военномедицинска академия 
– София, Университета по хранителни технологии – Пло-
вдив, Бургаския свободен университет, УниБИТ и софтуерни 
фирми от холдинг „Сирма груп“ като „Онтотекст“ АД. 

Участниците в международната конференция оцениха 
положително възможността за представяне на резултати-
те от изследователската и приложната дейност, която има 
отношение към актуалната научна област „Big Data“, на 
млади научни работници и докторанти, както и на възмож-
ността да осъществят полезни контакти с утвърдени учени, 
работещи в области, близки до областите на интерес на 
младите хора.  

Проф. Любка Дуковска
Институт по информационни 

и комуникационни технологии – БАН 
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Нови професори в областта  
на автоматиката и информатиката

Петя Копринкова-Хрис-
това е завършила Математи-
ческа гимназия във Велико 
Търново през 1984 г. Дипло-
мира се с магистърска степен 
по биотехника в Техническия 
университет – София, през 
1989 г. Работила е последо-
вателно в Централната ла-
боратория по биоприборос-

троене и автоматизация – БАН, Института по управление и 
системни изследвания – БАН (преименуван на Институт по 
системно инженерство и роботика), а от 2012 г. е доцент 
в Института по информационни и комуникационни техноло-
гии – БАН. През 2001 г. защитава докторска дисертация на 
тема „Управление и устойчивост на интелигентни системи за 
управление“, а през 2003 г. се хабилитира (доцент в про-
фесионално направление 5.2. Електротехника, електроника 
и автоматика). В края на ноември 2019 г. тя е избрана за 
професор в професионално направление 4.6. Информатика 
и компютърни науки.

Нейните изследователски интереси са свързани с ин-
телигентните системи (невронни мрежи и теория на разми-
тите множества) и тяхното приложение в различни области 
(управление на процеси, оптимизация, обработка на данни 
и класификация, обработка на естествен език и други). 
Резултатите от нейните научни изследвания са публикувани 
в над 130 научни труда, от които 18 статии в списания 
с импакт фактор, 35 – с SJR ранг, и 24 – реферирани в 
световните бази данни. Те са цитирани над 160 пъти, с h 
фактор 7.

Проф. д-р Петя Копринкова-Христова е изборен член 
на Изпълнителния комитет на Европейското общество по 
невронни мрежи (ENNS) три последователни мандата (от 
2011 до 2019 г. включително). Член е и на Техническия 
комитет на IFAC по компютърна интелигентност в управле-
нието (TC 3.2. Computational Intelligence in Control), както и 
на IEEE Task Force по резервоарни изчисления.

Проф. д-р Петя Копринкова-Христова е член на ред-
колегията на сп. „Автоматика и информатика“.




