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Дни на Джон Атанасов и IEEE International 
Conference Automatics and Informatics 
2021 (ICAI’21), 30 септември –  
2 октомври 2021 г., Варна 

Ежегодната международна конференция IEEE 
International Conference Automatics and Informatics’21 
(ICAI’21), продължение на традиционната Международна 
конференция „Автоматика и информатика“, се проведе в 
периода  30 септември – 2 октомври 2021 г. с домакин 
ТУ – Варна. Тя е едно от основните мероприятия в дни-
те на Джон Атанасов, които се провеждат под патронажа 
на президента на Република България с цел  представяне 
и популяризиране на резултатите от научните изследва-
ния в областта на автоматиката и информатиката, както и 
отбелязване на 4 октомври – професионален празник на 
българските специалисти по компютърна техника, инфор-
мационни технологии и автоматика.

Това е 29-тото издание на конференцията, а за втори 
път тя 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 притежава 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 информацион-

ното общество – професионален праз-
ник на специалистите по компютърна 
техника, информационни технологии и 
автоматика. И тази година конференци-
ята беше проведена под патронажа на 
президента на Република България г-н 
Румен Радев. 

На 4 октомври 2021 г. представи-
тели на САИ поднесоха цветя на памет-
ника на Джон Атанасов.

Поради пандемията COVID-19 IEEE 
International Conference Automatics and 
Informatics’21 се проведе изцяло във 
виртуална среда с използване на соф-
туер Microsoft Teams.

За участие в IEEE International 
Conference Automatics and Informatics’21 

постъпиха 162 научни доклада от учени от цял свят. Всеки 
от докладите премина през партньорска проверка от два-
ма независими рецензенти според изискванията на IEEE. 
Приети бяха 110 доклада, от които един пленарен и 109 
научни. Доклад, който не е представен по време на конфе-
ренцията, не се включва в трудовете й съгласно правилата 
на IEEE.

В пленарната сесия на конференцията беше изнесен 
пленарен доклад от Dr Arthur Kordon на тема How to Become 
an Effective Data Scientist? 

Научните доклада бяха групирани в 19 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. Конференцията е осно-
вен форум, на който се срещат учени и специалисти от 
техническите университети в страната и чужбина, изсле-
дователски групи от БАН и инженерингови организации в 
индустрията. 

Беше организирана и проведена дискусия в рамките 
на пленарната сесия с модератор проф. Коста Бошнаков. 

Дните на Джон Атанасов приключиха официално с 
организираната в президентството церемония, на която 
държавният глава г-н Румен Радев връчи наградите „Джон 
Атанасов“ за 2021 г. На церемонията присъстваха членове 
на ръководството на САИ.


