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10th IEEE International Conference  
on Intelligent Systems IS’20

На 26-28 август 2020 г. във Варна се проведе 10-тата 
IEEE международна конференция по интелигентни системи, 
https://www.ieee-is.org/. 

Конференцията е организирана от САИ „Джон Ата-
насов“, IEEE IM/CS/SMC Joint Chapter of Bulgaria, IEEE 
Computational Intelligence Chapter of Bulgaria, Университета 
по библиотекознание и информационни технологии – Со-
фия, и Института по информационни и комуникационни 
технологии – БАН, със съдействието на ФНТС.

Изнесените доклади се публикуват в IEEE Xplore 
Digital Library. Всички доклади, включени в IEEE Xplore, се 
индексират в базата данни на SCOPUS. IEEE притежава ав-
торските права върху материалите, представени на конфе-
ренцията. Докладите се допускат за участие след рецензи-
ране от трима независими рецензенти.

В конференцията, която се проведе изцяло онлайн, 
участваха учени от цял свят. 107 научни доклада бяха из-
несени в общо 18 сесии, от които четири пленарни, две 
постерни, четири поканени и осем тематични сесии (Fuzzy 

Systems – три доклада, Theoretical Aspects of IS – девет 
доклада, Intelligent Control 1 – четири доклада, Data Science 
– девет доклада, Intelligent Application – пет доклада, ANN/
Deep Learning – пет доклада, Intelligent Control & Robotics 
2 – четири доклада, Machine Learning – четири доклада).

В пленарна сесия 1 беше изнесен един доклад, в 
пленарна сесия 2 – три доклада, в пленарна сесия 3 – два 
доклада, в пленарна сесия 4 – два доклада.  

В двете постерни сесии бяха изнесени общо 33 до-
клада, а в четирите поканени сесии – общо 23 доклада.

В рамките на конференцията се проведоха и чети-
ри туториал сесии на следните теми: Foundations of Fuzzy 
Networks (A. Gegov, UK), Automating Discovery of Intelligent 
Strategies в две части (B. Stilman, US) и Implementing 
Intelligent Strategies in Real World Systems (B. Stilman, US).

10-тата IEEE международна конференция по интели-
гентни системи се проведе на високо научно ниво. 

IEEE International Conference Automatics 
and Informatics’20 (ICAI’20)

На 1-3 октомври 2020 г. във Варна се проведе 
IEEE International Conference Automatics and Informatics’20 
(ICAI’20), продължение на традиционната Международна 
конференция „Автоматика и информатика“:

https://conferences.ieee.org/conferences_events/
conferences/conferencedetails/50593

http://www.tu-varna.bg/icai/. 
За първи път конференцията се провежда като IEEE 

конференция. Изнесените доклади се публикуват в IEEE 
Xplore Digital Library. Всички доклади, включени в IEEE 
Xplore, се индексират в базата данни на SCOPUS. IEEE при-
тежава авторските права върху материалите, представени 
на конференцията.

Конференцията е организирана от САИ „Джон Ата-
насов“ с подкрепата на ФНТС, Техническия университет 
– Варна, Българската секция на IEEE и Лабораторията по 
телематика към БАН.

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.

Поради пандемията COVID-19 IEEE International 
Conference Automatics and Informatics’20 се проведе изцяло 
във виртуална среда с използване на софтуер Microsoft 
Teams.

За участие в IEEE International Conference Automatics 
and Informatics’20 постъпиха 173 научни доклада от учени 
от цял свят. Всеки от докладите премина през рецензира-
не от трима независими рецензенти според изискванията 
на IEEE. Приети бяха 95 доклада, от които изнесените са 
92. Доклад, който не е представен по време на конферен-
цията, не се включва в трудовете й съгласно правилата 
на IEEE.
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В пленарната сесия на конференцията бяха изнесени 
два пленарни доклада – The Necessity of Higher Engineering 
Education Transformation in Bulgaria in the Artificial Intelligence 
Era от акад. Минчо Хаджийски и Integration of Image 
Recognition in Information Systems от Георги Къдрев.

Научните доклада бяха групирани в 20 тематични се-
сии. 

В конференцията взеха участие десетки изявени и 
млади учени от страната и чужбина. Най-активни бяха ко-
легите от София, Варна, Габрово, Пловдив, Варна, Русе и 
други университетски градове.

Беше организирана и проведена дискусия на тема 
Higher Engineering Education Problems in Era of Artificial 
Intelligence, модератор на която беше акад. Минчо Хад-
жийски.

Дните на Джон Атанасов приключиха официално с 
организираната в президентството церемония, на която 
държавният глава г-н Румен Радев връчи наградата „Джон 
Атанасов“ за 2020 г. На церемонията присъстваха членове 
на ръководството на САИ.


