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1. ПРОГРАМАТА ИКТвНОС
Програмата ИКТвНОС е възложена, за да отговори на обществените
предизвикателства: отваряне на науката и осигуряване на достъп на обществото до
научни резултати, дигитализация на образованието и създаване на нови образователни
ресурси. Да предостави лесен онлайн достъп до средства за високопроизводителни
изчисления, съхранение и обработка на данни и достъп до виртуални
научноизследователски екосистеми, както и тяхното предпазване от кибератаки.
В ИКТвНОС (Програмата) участват държавни академични институции и висши
училища, които образуват Консорциум. Той се управлява от Изпълнителен съвет, чийто
председател е проф. д-р Красен Стефанов, ръководител на Лаборатория
„Информационно обслужване“ на ФМИ към СУ „Св. Кл. Охридски“, отличен със
сертификат от APMG International за управление на IТ-услуги. Изпълнителният съвет
определя правилата, по които Програмата работи.
ИКТвНОС има срок от три години и завършва в края на 2021 г. За всяка година е
предвидена оценка за изпълнението на плана чрез научен одит.
2. КОНТЕКСТ НА ОДИТА
Третият, последен етап на ИКТвНОС (Програмата), протече през драматичната
2021 календарна година. Време, когато настъпиха мащабни събития и динамични
промени, формиращи контекста, в който се вмества Програмата. Тук са маркирани някои
от по-важните елементи на контекстуалния релеф със значение за настоящия одит.
Първо. Най-силна и всеобхватна от всички събития беше Covid-кризата. Тя
фокусира вниманието на света върху здравето на хората. Стресира европейската и
световната икономика, промени ценности и стереотипи и повлия на цялостния живот на
човечеството.
Извънредната ситуация създаде трудности и за Програмата ИКТвНОС. Поради
ограничаване на контактите и затваряне на училища и университети се отложиха
планирани научни форуми, присъствени срещи и дискусии, които станаха
преобладаващо дистанционни. Отложени са обществени поръчки. Голям брой научни
доклади са изнесени on-line. Забави се изпълнението на съвместни образователни
програми с европейски университети. Активното международно сътрудничество страда
от трудността да се пътува в чужбина, което обяснява и редуцираната международна
мобилност на учените.
В тези „турболентни“ времена светът се обърна към науката. Като решаващи
фактори на преден план излизат иновациите, информационните и комуникационни
технологии. Научните и технологичните общности се обединяват и насочват усилията
си за търсене на решения, смекчаващи въздействието на пандемията. Изследователи,
бизнеси и иноватори създават нови продукти и технологии, за да облекчат последиците
ѝ. Европейската комисия и държавите членки на ЕС отправиха покана към цяла Европа
за участие в разработката на иновативни решения срещу коронавируса.
Има известна истина в това, че „нищо не се прави, докато не настъпи криза“ (Фред
Хойл). Още Платон е казал, че необходимостта е майката на изобретението. За
справяне с извънредни ситуации и осигуряване на непрекъснатост на процесите в
образованието, производството и бизнеса нарасна не само търсенето, но и реалното
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ползване на цифрови услуги и електронно управление. Пандемията успя да ни затвори
по домовете и за много кратко време започнахме да правим всичко от вкъщи.
Несъстояли се и отлагани с десетилетия нововъведения се случиха и се масовизираха за
малко повече от година, такива като електронните услуги, дистанционното обучение,
навлизането на изкуствения интелект и машинно обучение, неприсъственото общуване,
иновации от епидемиология, телемедицина и т.н. Човечеството си даде сметка, че без
съвременни ИКТ и изкуствения интелект не може да се справи с такива глобални кризи,
каквито му се наложи да преживее.
Прояви се и силният предприемачески инстинкт. Така наречените Covidпредприемачи реагираха светкавично на новите потребности на пазара. В резултат някои
сектори отбелязаха неочаквано бърз растеж. Много ИКТ компании модифицираха
бизнес-моделите си, за да се адаптират към ситуацията, да „хванат вълната“ и новите
тенденции. С увеличение от 35% през годините на пандемия комуникационните и
информационни услуги са големият печеливш (при общ спад на услугите с 27%).
Секторът увеличи относителната си тежест спрямо всички други услуги - от 10% през
2011 г. на 24% през 2021 г. Налице е възходящ тренд, съдържателно съпосочен с
Програмата ИКТвНОС.
Второ. В национален контекст през изтеклата 2021 г. има заслужаващи
внимание събития. От изключително значение е приемането и внасянето в ЕС на План
за възстановяване и устойчивост на Република България, който ще способства за
икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19.
Заслужава изрично да се отбележат политиката по мащабното разгръщане на цифровата
инфраструктура и Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и
трансформация чрез наука и иновации, за които има заделени солидни средства.
Създадена бе Държавна агенция по научни изследвани и иновации (ДАНИИ).
Едно от най-експлицитно разпознаваемите предизвикателства на националната ни
иновационна система е нерешеният от години проблем за взаимовръзката наука – бизнес.
Все още липсва ефективно взаимодействие между тях. Има дефицит на съвместни
приложни изследователски проекти, на мобилност между научни звена и бизнеса.
Разпокъсаната система за наука, развойна дейност и иновации и амортизираната
инфраструктура не позволяват да нарасне ефективността на инвестициите в тях.
Създаването на ДАНИИ, а сега и на отделно Министерство на иновациите и растежа,
както и новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация са отговор на това предизвикателство. Очаква се
държавата да играе по-съществена роля в неговото решаване. Този проблем се поставя
с острота и в Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2021 – 2030,
приета от Народното събрание през 2021 г. Поставени са и актуалните задачи за
интернационализация на висшето образование, включването му в международни мрежи.
Образователният процес да се фокусира върху аналитични и дигитални компетентности,
алгоритмично мислене и ефективна практика по дигитални технологии, добавена и
изкуствена реалност. Участниците в обучението да придобиват и усъвършенстват
цифрови умения и иновативни методи на преподаване и учене.
Във висшите училища навлиза α-поколението, което не познава аналоговия свят,
а по рождение е свързано с таблети, смартфони и приложения за тях. За да бъде
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възприета по-лесно и усвоена, писмено-слуховата учебна информация трябва да се
комбинира с визуална в пропорции, съобразени с това поколение.
По Стратегията е предвидено към НАЦИД да се създаде национален
репозиториум за научната продукция на българските учени. Да се стимулира отвореният
достъп до резултати от научни изследвания, да се популяризират и широко да се
използват чрез публикуване в Българския портал за отворена наука - част от ИКТвНОС.
В края на 2021 г. излезе и ежегодният анализ на Фондация „Приложни изследвания
и комуникации“ с научно обоснована оценка на иновационния потенциал
http://www.arcfund.net/fileadmin/user_upload/arcimages/Innovation_2021_BG_WEB.pdf и
на българските иновации в европейски контекст (вж. Иновации.бг). Анализът беше
докладван на Седемнадесетия национален иновационен форум под егидата на
президента на Р. България Р. Радев, състоял се на 7.12.2021. Изводът е, че България
пристъпва в новия програмен период на ЕС с незавидни позиции спрямо постиженията
на държавите от Централна и Източна Европа. Последното издание на Европейското
иновационно табло показва, че макар и с подобрение от 6% след базовата 2014 г.,
България е в групата на скромните иноватори. За изтеклите от тогава 7 г. оставаме сред
десетте държави с най-малък ръст (под 10%) на иновационния индекс. Със своите 0,8%
от БВП разходи за НИРД България не изпълни националната си цел от 1,5%, с които да
преминем към по-високата категория на умерените новатори. С тези показатели сме
определени като държава, бедна на финансов и човешки капитал.
Въпреки сравнително недоброто си общо представяне за нас има ранни сигнали за
подобрение. По наличието на „отворени данни“ сме на средноевропейско равнище. С
малко над 31% (при средно 25% за ЕС) заемаме 8-о място по дял на предприятията,
използващи технологии с вграден изкуствен интелект.
Трето. Европейският контекст и интересите на България.
Беше утвърдена Деветата рамкова програма на Европейския съюз „Хоризонт
Европа“ за научни изследвания и иновации с бюджет от €140 млд. за периода 2021-2027
г. Целта на програмата е да изгради социална и икономическа среда, основана на
знания и иновации. Един от приоритетите й е стимулирането на икономическия растеж
и конкурентоспособността чрез развитие на единен цифров пазар на Европа, какъвто се
визира и в названието на ИКТвНОС. Друга мярка, една от целите на Програмата, е
разширяването на Европейското научно пространство чрез международно
сътрудничество. Значителен напредък се очаква от „Хоризонт Европа“ в пет области,
първата от които е справяне с болестта рак, област, в която е и част от задача 1.2.4 от
Програмата.
Въпреки казаното по-горе за неблагоприятните позиции на страната ни, 2021 г.
постави началото на уникална комбинация от потенциални възможности. В този микс
влизат възстановяването от Covid-кризата, новите приоритети на ЕС и обществените
нагласи за промяна на политическото статукво у нас, които България може да използва
за преодоляване на изоставането. Страната ни има традиционно признание на една от
водещите в информационните и комуникационни технологии. Обвързването на НИРД и
ИКТ в синергична цялост с очакваните европейски инвестиции в иновациите, дава
възможност да се възползваме от това ключово предимство. В контекста на разгледаните
обстоятелства и събития Програмата, възложена преди 4 г., днес изглежда още по-
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навременна. Една от задачите на този одит е да се оцени мястото и постижения й в
актуалните обществени предизвикателства на времето.
Поантата на Програмата ИКТвНОС е със съвместните усилия на
академичните организации, университети и учени да се решават с държавни средства
общозначими научноизследователски задачи по информационните и комуникационни
технологии в сферата на науката, образованието и сигурността.
Генералната цел е да се консолидира научноизследователският потенциал,
изградената инфраструктура да се използва споделено, да се избегне дублирането на
ресурси, а финансовите средства да се концентрират за решаване на важни за
обществото проблеми. Да се постигне устойчиво обединение и консолидация за
създаването на единен цифров пазар в науката образованието и сигурността.
Три основни цели
https://npict.bg/bg/node/5.

са

публикувани

на

сайта

на

Програмата

Цел 1: Разширяване на участието на българската научна общност в
европейското
научноизследователско
пространство
и
разширяване
на
международното научно сътрудничество.
Цел 2: Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, с
бизнеса, с държавните органи и с обществото.
Цел 3: Избягване на фрагментацията в българската наука чрез насърчаване на
интеграцията и взаимодействието между различните публични научноизследователски институти и висши училища, за да се изгради критична маса и да се
избегне припокриване и дублиране на ресурси.
Изпълнението им е предмет на анализ в този одит (т.7).
Задача на научния одит е да направи анализ по критериите за оценяване и
изпълнение на индикаторите на Програмата и ползите й за обществото. Всичко това
обяснява необходимостта одитът да е контекстуално базиран.
3. ПРЕДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ, СВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
За настоящия одит бяха предоставени и са използвани:
1. Работният план по Програмата ИКТвНОС (за целия срок на Програмата);
2. Едногодишният план за 2021 г. (подробно - по-долу в т. 4.2);
3. Отчетни материали (вж. т. 5.1);
4. Уеб сайтът на Програмата https://npict.bg/bg, който съдържа повечето
съществени документи за одита.
5. Официалните сайтове, включително на партньорите по Програмата;
6. Сайтовете, цитирани в самия текст като доказателства за извършени дейности
и постигнати резултати.
7. Външни източници, журналистически публикации в периодичния печат и
интернет материали, имащи отношение към ИКТвНОС.
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4. РАБОТНИ ПЛАНОВЕ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
4.1. Обобщени сведения
Работните планове по ИКТвНОС са основни официални документи, които
определят тематичния обхват, съдържанието и сроковете на задачите по трите
компонента на Програмата:
I. Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни
резултати.
II. Цифрови технологии в обучението.
III. Информационна сигурност.
За изпълнението на ИКТвНОС е приет общ план, валиден за целия тригодишен
срок https://npict.bg/bg/node/24. Изпълнителният съвет на Програмата, като изхожда от
общия план, актуализира и ежегодно приема междинни работни планове, в които
задачите са дефинирани по-конкретно и релевантно на периода.
Плановете са структурирани йерархично: вертикално по трите компонента, по
работни пакети (РП) и научни задачи, а хоризонтално – по поставени цели, дейности,
очаквани резултати, срокове и необходими ресурси. В общия план (необяснимо) няма
планирани резултати по третия компонент на програмата.
4.2 Работният план за третата година
Планът за третата година, публикуван на сайта на Програмата ИКТвНОС,
https://npict.bg/sites/default/files/documents/plans/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%
D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%
D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_3.pdf се вписва в общия план. В него задачите:

- или са копирани от общия план с презумпция отделните етапни резултати
кумулативно да достигнат обещаните за цялото времетраене постижения (задачи 2.2.2,
2.3.1 и др.),
- или са конкретизирани за периода с планирани резултати в рамките на
Работните пакети (РП).
Някои задачи (1.4.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.3, 3,1.1, 3.2.1, 3.3.3) са планирани и през
трите години по всички параметри по един и същ начин. И дейностите, и очакваните
резултати повтарят предвиденото за предходната година.
От анализирания годишен план правилно са отпаднали вече решените задачи
(1.2.6, 1.2.8, 1.2.9, 2.2.1, 3.2.1) или частите от тях, които са приключили. Планирани са и
нови дейности, необходими за постигане на новите резултати. Нов резултат от
цитираната задача 1.1.1 е обучението на 200 млади учени и изследователи, една обемна
и ресурсна дейност, непредвидена първоначално. Такива има и в задача 2.1.2. В задача
2.3.2 е поставено изискване вместо 4 (от общия план) да се разработят 10 прототипа на
тримерни учебни помагала.
Положително впечатление правят задача 1.2.2 и 1.2.5, в които са планирани нови
дейности и нови конкретни резултати, макар и съдържателно излизащи от тематичните
им граници.
За пълнота е редно да се отбележи, че екипите по Програмата са работили и по
извънпланова задача по заявка на МОН: „Регистър на Одобрените програми за
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повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – ИРОПК“, която е
наследство от първата година на проекта.
Водещ при изготвяне на настоящия одит е Годишният план за 2021 г., който е
одобрен от Изпълнителния съвет на Програмата ИКТвНОС. Ето защо анализите по-долу
се правят като планът се приема за изходна даденост.
4.3 Някои бележки по планирането на третата година
Не може да остане незабелязано, че в тематично-съдържателно отношение
работният пакет, неговите задачи, дейности и очаквани резултати невинаги са добре
хармонизирани помежду си.
На места очакваните резултати звучат като поставяне на задачи за решение (вж.
напр. 1.2.2., 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2 и др.), вместо продуктите на това решение.
В научния одит за втората година имаше препоръка за въвеждане на графична
визуализация на плана, напр. Гантова диаграма. Тя и сега липсва, поради което не се
вижда смислова и времева връзка между дейностите. Например:
 Не може еднозначно да се установи дали и кога дейностите са започнали и
приключени. В общия план за задачите е посочена продължителност, но не е казано,
през кой период от тригодишното времетраене на Програмата ще се решават. Напр.
задача 1.2.2, по която е работено през първата година, има обявен срок 24 м. Ако това
са първите 2 години, би следвало да е завършена и да не се планира за третата година,
но тя присъства със същия текст, същите очаквани резултати и с разходи от 40 000.
 Аналогичен е случаят със задача 1.2.3, която има продължителност 24 м., но се
планира и през трите години, макар и с различни дейности. Пренесена е copy-paste от
плана за предходната година, вкл. с текста „предвиждаме през следващия етап да се
задълбочи сътрудничеството между екипите от ИМИ и ИМех“. Но ИКТвНОС е в третата
си година и следващ етап няма. Няма и отчетена дейност.
 По компонент 2 има задача за сигурен софтуер (1.2.3.2), в която е предложен
алгоритъм, базиран на математическа функция от теорията на хаоса. По аналогични
задачи работи РП 3.3. От отчета не се разбира, дали работата по тях е съгласувана.
От първоначално предвидените 4 дейности по информационна сигурност (задача
3.2.2) на първите две срокът е изтекъл, но вместо тях са планирани подобрения,
разширения и усъвършенствания на учебните програми. Не става ясно, какво налага
това, след като са направени от същия екип по същата задача ….през миналата година.
Има и задачи, чийто срок е изтекъл още през първата година, а са предвидени с
нови ресурси и през текущата. Напр. 3.1.1 е с продължителност общо 12 м., а по нея е
работено и през трите години, при това с едни и същи дейности и очаквани резултати.
Дейността „създаване на постоянно действащ екип за регулярен анализ на заплахите …“
е предвидена само за първите 6 м. на 2019 г., а продължава и сега.
Задача 3.1.4 от общия план е отпаднала във втората и третата година, макар че е
предвидена за целия период на работа. Обратното, дейността по т.6 от задача 3.1.2
„Разработване и публикуване на рамка и методология за реализация на надеждност,
отказоустойчивост и адекватна реакция на успешни атаки по киберсигурността“, е
предвидена в общия план за отчетната година, но е отпаднала от плана.
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Очакваните резултати по всяка от задачите в плана не са непременно корелирани
с индикативните параметри, зададени в Анекс 1 - Правила за дейността на
консорциума, по които може глобално да се съди за изпълнението на Програмата.
5. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИПИ
Консорциумът за ИКТвНОС н формиран от национални научни структури, в
който са водещи Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ (СУ), Българската
академия на науките (БАН) и Техническият университет – София (ТУ-София).
Партньори са още 9 висши училища https://npict.bg/bg/node/8.
Общият брой учени, участващи в програмата, е 361. Академичният състав,
ангажиран в Програмата, е публикуван на сайта на Програмата, от който е направено
следното обобщено извлечение за участниците по работни пакети (РП):
Елемент на ИКТвНОС

1.

2.

Електронна инфраструктура за отворена
наука и отворен достъп до научни
резултати

Цифрови технологии в обучението,
преподаването, работата с млади таланти и
специални целеви групи

3.
Информационна сигурност

Работни
пакети

Брой
участници

РП 1.1

17

РП 1.2

152

РП 1.3

28

РП 1.4

27

РП 2.1

68

РП 2.2

32

РП 2.3

95

РП 3.1

59

РП 3.2

49

РП 3.3

28

В отчетните материали има дефицит на информация за това, какви са
организацията на взаимодействието и технологията на съвместната работа на екипите от
различни институции и академични звена. Необходими са допълнителни сведения, за да
се защитят твърденията в отчета (вж. задача 1.1.1), че „основната работа се състои в
обединяване на ресурсите на партньорите, координиране и подобряване на работата
на инфраструктурата“, както и че „е постигната ефективна интеграция на
съществуващите високопроизводителни ресурси и споделяне на експертизата по
ефективното им управление и използване“.
6. СЪДЪРЖАТЕЛНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕЗ
2021 г.
6.1. Представени отчети
Към третата година на Програмата за одит са представени следните отчети:
1. Пълен отчет за третата година 01.12.2020 г. – 01.12.2021 г. (162 стр.) с
приложения като следва:
1.1. Екипи по задачи (39 стр.);
1.2. Списък с научни публикации (26 стр.);
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1.3. Списък на разработвани електронни курсове за обучение, на налични
електронни материали, ресурси, 3D модели и други артефакти, произведени по
програмата;
1.4. Списък на организирани и посетени научни конференции;
1.5. Списък на проведени публични събития за популяризиране на програмата;
1.6. Списък на установени връзки и сътрудничества с бизнеса и публични
организации;
1.7. Списък на нови подадени проектни предложения, сключени проекти,
създадени научни мрежи;
1.8. Списък на млади учени, подпомогнати и включени в изпълнението на
програмата.
2. Междинен отчет за 01.12.2020 г. – 31.05.2020 г.
приложения, но с данни за периода.

c тематично същите

Отчетите са структурирани йерархично, съгласно плана. Плановите елементи се
отчитат по зададен шаблон: поставени цели и задачи, изпълнение за отчетния период,
най-важни постигнати резултати с практическо приложение, доказателствени
материали, сътрудничество с бизнеса и обществени организации. Някои от задачите като
2.1.3, 2.2.2 и др. не спазват този шаблон.
Отчетите по задачи започват (с малки изключения) с формулиране на целите,
както ги е възприел работният екип. Смислово формулировките покриват (в повечето
случаи) поръчаните от плана теми. Част от задачите са допълнително диференцирани и
детайлизирани (1.2.3, 1.2.6, 1.4.1, 2.2.2. и др.), но има и случаи, когато изпълнителският
екип е разбрал задачите по различно (1.2.5), както и случаи, когато някои планови
поръчения са изпуснати, а други - допълнително включени.
6.2 Обобщения на дейностите и получените резултати, според отчетите
В тази част на одита е направен опит за обобщения на най-важните резултати по
отделните работни пакети така, както са разбрани от одитора. При това на преден план
са изнесени дейности и постижения, получени с методите и средствата на
информационните и комуникационните технологии.
От отчетите се вижда, че, като цяло, макар и различно в трите компонента, е
работено активно, научно задълбочено и широко обхватно.
Компонент 1: Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен
достъп до научни резултати.
Този елемент съдържа четири пакета.
РП.1.1 Високопроизводителни и разпределени пресмятания
В предходния етап са разработени и тествани пакети за симулиране на квантови
изчисления и алгоритми за моделиране с по-висока производителност. Сега на
суперкомпютъра Авитохол са инсталирани нови програмни пакети, а на част от
наличните пакети работят оптимизирани версии. За ефективното използване на
суперкомпютъра са осигурени on-line консултации за партньорите от университетите.
Във връзка с използване на нови ресурси в София Тех Парк се провеждат срещи и се
дават съвети на специалисти и от бизнеса. Видно и от публикациите, в РП1.1. са решени
значими задачи на границата между информатиката и математиката.
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Проведени са компаративни изследвания на производителността на изчисленията
с използване на специализиран микропроцесор за обработка на графични изображения
(GPU), както и различни варианти за разпределение и достъп до данните, с които се
доказват предимствата му пред класическото решение с CPU.
Разработените алгоритми за изкуствен интелект вече са в производствен режим.
Мрежата за трансфер на софтуер между екипите и за споделяне на данни, регистрирани
с новите сензори за биоизмервания, е в работно състояние. С 25 участника от научни
институти и предприятия на бизнеса е проведен курс за напреднали в областта на
високопроизводителните изчисления. ИИКТ-БАН, СУ и УНСС работят съвместно по
проекта EuroCC NCC, Х2020, който стартира през септември 2020. Курсът за обучение
на напреднали се подкрепя от този проект.
Изследователски резултати по този пакет са докладвани в Румъния на семинар
отворената наука Building Consistency for Open Science in Europe: Rhetoric and Practice.
Членове на екипа са участвали в различни уебинари - по свързване на данни, институции
и хора, по националния план за отворената наука, и др. С финансовата подкрепа на
ИКТвНОС е организирана Юбилейна международна научна конференция REMIA'2021,
както и семинар по компютърни технологии и приложения.
Установено е работно взаимодействие с дирекция Наука на МОН и НАЦИД по
изграждане на национално хранилище за публикации и данни.
РП.1.2 Компютърно и математическо моделиране с приложение в инженерните
и природните науки
Този пакет включва 8 задачи, свързани с математически методи и модели от
различни области на приложение.
Създадени са нови знания и са установени нови зависимости в различни научни
дисциплини. Някои от тях са: компютърно моделиране на свойствата на нови
композитни материали на базата на микроструктурни модели; компютърно и
математическо моделиране на нееднородни среди; разработване и реализация на
високопроизводителни методи и алгоритми; анализ на изчислителна сложност и
скалируемост и др. Разработен е математичен модел на динамиката на разпространение
на COVID-19, който позволява предсказване на разпространението на заразените на
територията на България до две седмици напред. Числено са изследвани методи за
решаване на задача за еласто-динамична среда с кухини или твърди тела. Разработена е
методология за пресмятане на свободната енергия на преминаване на антимикробни
пептиди през моделна клетъчна мембрана въз основата на метадинамични симулации.
Реализирана е компютърна програма, която позволява изчертаване на ненасочен
граф, който визуализира най-краткия път между два върха и намира неговата стойност.
По задача 1.2.1 за in silico методи и инструменти за изследване на комплексни
среди cа публикувани 9 излезли и 4 под печат статии в престижни списания с импакт
фактор/импакт ранг. Изнесени са и 3 тематични доклада на международни научни
форуми.
Към първоначално планираните по задача 1.2.2. са прибавени и допълнителни
направления: изследване на възможностите за интеграция на стохастични евристични
алгоритми с детерминирани методи; двуетапни подходи за оптимизация на
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наноструктури; пресмятания в областта на квантовата информация; оптимизации на
решението на Ричард Файнман от важно значение за квантовите изчисления и
моделирането на квантови системи, което проправя път към практическото използване
на квантовите компютри.
Усъвършенстван и софтуерно реализиран е двуетапен метод за намиране на
оптимални конфигурации в реални биметални наноструктури, който позволява
компютърното им симулиране. Разработен е оптимизиран адаптивен подход, който, при
запазена изчислителна сложност, представя позицията на частиците в атомното ядро поточно, надграждайки теорията на нобелиста Уйлям Вигнер.
С програмен пакет ORCA са направени квантово-химични изчисления върху
четири модела наночастици на зеолит. Получените резултати дават възможност за
намиране на корелация между структурни и спектрални характеристики.
По задача 1.2.2. са публикувани 7 статии, от които 6 със SJR и 1 статия (в Scopus)
и са изнесени 3 доклада на международни научни конференции.
По задача 1.2.3 е включен най-многоброен и тематично разнороден екип от учени.
Това е най-голямата по обем и сложност задача. Постигнати cа силни резултати,
подробно описани и защитени с много публикации. Разработени са нови математически
методи и изчислителни техники за изследване на динамични модели чрез
диференциални уравнения. Работено е по модели с приложения в екологията,
биотехнологиите, биомедицината, инженерните и други науки. Предложени са: модел,
числена схема и авторски верифициран софтуер; високоефективни числени алгоритми
за решаване на задачи в условия на неопределеност; моделиране на потоци в мрежови
канали на основата на диференциални и диференчни уравнения; модел на
производителността и ефективността на информационни системи.
Разработени са нови математически методи за биологично разграждане на смес от
химически замърсители. Моделиран е биопроцес чрез използването на дробни
производни по времето. Иновативна е идеята за избор на специфичната скорост на
растеж на микроорганизмите от тип Sum Kinetics with Interaction Parameters с инхибиращ
ефект - новост в специализираната литература. Резултатите от теоретичния анализ и
компютърните симулации могат да дадат ценни насоки на специалистите при
конструиране и управление на физическия прототип на системата.
Разработени са и са приложени ефективни компютърни методи в класа Монте
Карло за изследване на мащабен екологичен модел за замърсяване на въздуха.
Резултатите от научните и научно-приложни изследвания на задача 1.2.3 са
популяризирани чрез голям брой (общо 48) публикувани статии в международни
издания, участия с доклади в 14 международни научни форуми в страната и в чужбина.
На международната конференция в гр. Бургас (септември 2021) е изнесен доклад
„Компютърно и математическо моделиране в Националната научна програма
„ИКТвНОС" с автори от основния изследователски екип. Теоретичните резултати са
илюстрирани чрез числови симулации с реални данни от лабораторни експерименти.
Предложен е нов стеганографски метод, който позволява да се предава
информация чрез социални мрежи.
Поредица от няколко статии е посветена на изследване на екологичен модел за
замърсяване на въздуха с голяма размерност. Подаден е проект по програмата MARIE
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SKlODOWSKA-CURIE ACTIONS, Doctoral Networks (DN), Horizon-MSCA-DN-2021 на
актуална тема: Въздействие на вибрациите, върху градския живот, сгради и
индустриални предприятия, дължащо се на увеличеното използване на вятърна енергия.
За моделиране на токозахранващи устройства е конструиран оптимизиран
алгоритъм, базиран на принципа за запазване на енергията. Проведените числени
експерименти показват значително предимство спрямо изходния алгоритъм.
В рамките на задача 1.2.3 е работено и по стохастични методи като важен
инструмент за високопроизводителни изчисления с много големи размерности.
Проучени са възможностите за използване на наномрежи от слънчева енергия за
захранване на малки критични натоварвания.
Разработени са модел и свързан с него софтуер, базирани на метод на граничните
елементи за разпространение на вълни в тримерна еластична среда. Високата точност и
ефективност на разработения софтуер е доказана чрез сравнения на получените
резултати с точни аналитични решения. Разработената програма се свързва с
комерсиалния софтуерен пакет в общ хибриден модел, посредством използването на
макро крайни елементи.
Създаден е алгоритъм за управление във физиологията на човека. Предложени са
модели в квантовата космология, молекулярната физика и други.
Предложени са усъвършенствани стохастични методи за решаване на специфични
многомерни проблеми - интеграли с размерност до 100, свързани с невронните мрежи.
Числените експерименти показват съществено предимство при по-малка относителна
грешка с увеличаване на размерността на задачата.
Разработен е нов метод за подобряване на решението на обикновени линейни
дробни диференциални уравнения с постоянни коефициенти, в които се използват
дробните полиноми на Тейлър, както и метод за интегрални уравнения, базиран на
балансиране на систематичната и стохастичната грешка.
Предложен е алгоритъм за криптиране на аудио файлове, базиран на
математическата функция от теорията на хаоса. Предоставен е експериментален и
теоретичен анализ на алгоритъма чрез хистограми. Представените резултати доказват
неговата сигурност срещу различни видове атаки.
Моделирани са потоци в мрежови канали на основата на диференциални и
диференчни уравнения.
Изследвана е предавателната функция в изкуствените невронни мрежи,
използвани за класификацията на данни, което открива нови възможности за
клъстеризация и прогнозиране.
С цел откриване на летящи обекти е предложен оригинален алгоритъм за
компютърна обработка на реален пулсарен сигнал.
Предложени са нови подходи за локализиране на повредите на греди в строителни
конструкции. Резултатите са от съществено значение за поддръжката на строителните
конструкции и за ранното откриване и локализиране на повредите. Статия по този
проблем е в топ 10% на списание с импакт фактор.
Задача 1.2.4 обхваща по тесни рамки на био фармацевтиката: произход и оценка
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на антимикробната резистентност в големи масиви с метагеномни данни, приложимост
на бейсови конволюционни модели за оценка на антимикробната резистентност и
интелигентни софтуерни системи, подпомагащи вземането на решения в
здравеопазването. Получени са нови знания за връзката между вирусите и техните
гостоприемници, което е от значение при определяне на антимикробната резистентност.
Разработен е метод за откриваме на региони и клъстери с повишен риск от антимикробна
резистентност.
В задача 1.2.5 Предвиждане и гарантиране на качеството в човеко-киберфизически системи продължава работата от предходните етапи по методи, модели и
средства за концептуално, математическо и компютърно моделиране и симулиране на
човеко-кибер-физически системи. Целта е предвиждане на качеството на обслужване,
по-специално: изграждане на системи за извличане, трансформация, съхранение и
визуализация на данни чрез облачни технологии; изследвания по изчислителна
интелигентност, квантови компютърни устройства; нови динамични модели с
„полиномиален трансфер" за анализ и апроксимация на данни от „Corona Virus".
По съществените други резултати могат да се резюмират като: приноси към
проблемите за концептуалната оптимизация на обобщеномрежови модели; методи за
концептуално и аналитично моделиране на цялостна телекомуникационна система
(продължение от предходния етап); предсказване на качеството и неговото гарантиране
чрез резервация на ресурси; компаративен анализ на подходи към концептуалното
моделиране. Разработен е адаптивен алгоритъм в квантовата механика по пътя към
практическото използване на квантовите компютри, за който се спомена в задача 1.2.2.
Тази задача има голям принос за високите научни резултати от Програмата: 24
статии и една монография на проф. Кюркчиев “Some Intrinsic Properties of Adaptive
Functions to Piecewise Smooth Data”.
Към обучените млади таланти следва да се спомене и името на д-р Венелин
Тодоров, който получи Голямата награда „Джон Атанасов" за 2021 г. на Президента на
Р. България и е носител на Голямата награда „Питагор" за млад учен за 2021 г. на
министъра на образованието и науката. Зад това име стои и проект „Перспективни
методи за предвиждане на качеството в умни мрежи за информатично обслужване
от следващо поколение", представен на конкурса на Националния фонд за научни
изследвания за 2021 г.
Задача 1.2.6. Конструиране, класификация и анализ на комбинаторни структури
е същностно ориентирана към науката за самите комуникационни технологии. В
резултат от изследванията са получени нови стойности на параметрите на кодове с
предварително зададена мощност, а в проект за стандарт 5G NR са предложени скъсени
циклични кодове. Доказано е ново условие за целочисленост на кодовете, което е аналог
на добре известното свойство за линейни кодове.
Изследвано е поведението им по отношение на откриване на грешки в
комуникацията. Анализирани са съществуващите компютърни методи за конструиране
на софтуерни архитектури и въз основа на тях е предложена процедура за декомпозиция.
Разгледани са технологиите Distributed Ledger Technology - DLT с различни
характеристики и е изследвана тяхната пригодност за решаване на проблеми в
управлението на жизнения цикъл на софтуера. Технологиите на отворената книга
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позволяват едновременен достъп, валидиране и актуализиране на записи по неизменяем
начин в мрежа, която е разпространена в множество обекти или местоположения.
РП 1.3. Хранилища за отворени научни резултати
Този работен пакет има особено място в Програмата, по-специално в обединяване
на ресурсите на партньорите и подобряване на работата на инфраструктурата. Задача
1.3.1 има стратегическо значение. Тя е свързана със създаване на модел, софтуерни
платформи и цифрови хранилища за съхраняване и публикуване на научни резултати по
портала за отворена наука. Българският облак за отворена наука (BOSC) спазва
принципите, стандартите, технологиите и архитектурата на Европейския облак (EOSC)
и е неделима част от него. Достъпът до BOSC е чрез уеб-базиран интерфейс през портал,
който обединява различните научни инфраструктури в България. Така те достъпват
огромно дисково пространство за големи обеми от данни, високопроизводителни
изчисления, избрани множества от големи данни в различни области, вкл. отворени
образователни ресурси. Този портал комуникира автоматично с отделните сървъри и
извлича необходимите метаданни за предоставяне на услуги за потребителите.
Дейностите и постигнатите резултати през отчетния период са голяма стъпка към
хармонизация с изискванията и стандартите на ЕС, изграждане на изчислителната
инфраструктура и споделеното й използване, развитието и устойчивото консолидиране
на научноизследователския потенциал.
Проучена е политиката и практиката по създаване на хранилища за отворени
данни в България и по света, връзката им с облачни структури за работа с отворени
данни, както и използването на високопроизводителни изчислителни архитектури.
Извършват се дейности по разработване и внедряване на прототип на цифрови
хранилища за научни институции, свободен достъп до научни резултати в многоезичен
и пълнотекстов формат и хармонизация с изискванията и стандартите, приети в EOSC.
Създава се специализирана колекция за всички научни резултати, постигнати в
ИКТвНОС, както и услуги за въвеждане на публикации, научни доклади, препринтове и
данни в цифровите хранилища на партньорите по проекта с възможност за включване и
на други подобни колекции. Поддържа се устойчив канал за обмен на данни между
локалното хранилище в УниБИТ и Централната база данни в ФМИ на СУ.
Предложен е нов ефективен метод с повишена скорост на сходимост, който да
бъде използван за формулиране на оптимални политики за постигане на отворена наука.
Изследванията подпомагат държавата за синхронизиране и свързване на наличните
хранилища, финансиране на дейността по отваряне на научното знание както към поширок кръг учени-изследователи от приложни научни области, така и към индустриални
приложения.
РП 1.4. Съхранение и анализ на големи обеми данни и технологии за приложение
на изкуствен интелект.
Работата по работен пакет 1.4 се извършва в тясно сътрудничество с ЦЕРН и
колаборацията Content Management System. Дейностите в този пакет са свързани с:
 развитие на центъра за Grid и облачни технологии на СУ „Св. Климент
Охридски";
 инсталиране на нови мощности и интегрирането им в световната Grid мрежа;
 съхранение на големи обеми от данни, получени в експерименти, провеждани в
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ЦЕРН и тяхната обработка:
 методи и технологии, базирани на изкуствен интелект за off- и on-line контрол,
работата с големи обеми от данни и оценка на качеството на апаратурата;
 анализ на данни с цел изследване на свойствата на мезони, съдържащи b-кварки
и измервания свързани с регистрация на лептони в крайното състояние;
 трансфер на големи обеми от данни за анализ и работа с тях и получаване на
физически резултати.
Публикувани са 6 статии в списания с импакт фактор, които имат 15 цитирания.
Предстои включване на клъстера на СУ в световната Grid мрежа използвана за
обработка на данните от експериментите в ЦЕРН.
Част от колектива от СУ е включен активно в международен консорциум с
участници от 10 държави, работещи по изграждане на Международен институт в
Югоизточна Европа с център за лъчетерапия.
Компонентът 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата
с млади таланти и специални целеви групи
Този елемент съдържа три пакета, които са хармонизирани с тенденциите за
развитие на образованието, с целите и задачите на Стратегията за висшето образование.
РП 2.1. Отворени образователни ресурси
В годишния отчет по научна задача 2.1.1 Създаване на общодостъпни
образователни ресурси е докладвано за създаване на образователна мрежа с два водещи
европейски университета в областта на иновативните комуникационни и
информационни технологии.
Образование, базирано на резултати (Outcome-Based Education - OBE), е една от
водещите тенденции през последните години. С университетите Орхус, Дания и
Университет на Малага, Испания е разработена магистърска програма (вкл. за
дистанционно обучение) по „Digital Technology for Business Transformation", съставена
по OBE-рамката и международните стандарти за качество. Използва система за
управление на обучението (LMS - Learning Management System), чрез която се улеснява
мониторингът на обучаемите, свързан с изпълнението на различни учебни дейности.
В междинния отчет (1.12.2020 – 31.05.2021) по тази задача има подробна
информация за разработваните национални общодостъпни образователни ресурси за
обучение по всяко време и на всяко място. Те се използват за отворени онлайн курсове
в духа на концепцията за STEAM-обучение и в контекста на съвременния бизнес модел
Индустрия 4.0. Разширена е образователната мрежа, реализирана в рамките на
ИКТвНОС през предходните години. Развити са езикови технологии за формалното и
неформалното обучение, базирани на съдържание. С училища и фирми са подписани
нови договори за сътрудничество по прилагането им.
Задача 2.1.2. Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване
заслужава специално внимание с мащабните си дейности, високо професионална
разработка и голям обем на създадените образователни продукти със свободен достъп.
Участват БАН, ТУ-София, Русенския университет «Ангел Кънчев», Пловдивския
университет «П. Хилендарски», Бургаския университет «проф. Асен Златаров». Част от
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посочените продукти вече са изпозвани в някои от университетите. В това изложение не
могат, дори и обобщено, да се обхванат много от извършените дейности и получените
резултати. Някои от по-съществените са:
 Три квалификационни курса за учители за подготовка за състезание
„Математика с компютър" и учебните помагала;
 STEAM обучителен курс „Роботика с micro:bit", в който участват над 20
учители от основни и средни училища в Област Русе;
 Курсове (с тестовете за проверка на знанията) по дисциплините
Биомедицинска информатика, Бизнес информационни системи и Вградени системи;
 Обучителни курсове за млади таланти по създаване на приложения за мобилни
устройства и публикуване на готовите приложения в Google Play Store и Apple App Store
с използване на обучителни платформи.
 Онлайн образователни курсове с модули за самоподготовка и проверка на
знанията по Цифрова обработка на сигнали, Основни принципи на криптографията,
Изкуствен интелект, Цифрови филтри, Лазерно 3D сканиране и 3D принтиране.
 Курс по тримерни модели за илюстриране на учебен материал на невидими с
просто око обекти;
 Виртуална, добавена и разширена реалност. Курсът е включен в списъка с
избираеми дисциплини на всички бакалавърски специалности от ФМИ – СУ;
 Проведен е новият курс по Компютърна графика на ФМИ с 30 студента,
включително и в магистърска програма.
 Курс по Обобщени мрежи, който е публикуван на сайта на Университет
„Проф. д-р Асен Златаров" Бургас в линка за ИКТвНОС;
 Към вече съществуващите курсове е добавен 1 нов курс по текстово и
графично съдържание на български език с 21 нови учебни единици;
 Адаптирано и подобрено е съдържанието на образователен курс по Блоково
програмиране на дронове;
 Ново разработени са материали по Информационно моделиране и
мениджмънт на данни и са добавени към курса за магистри в специалностите
„Информационни технологии" и „Автоматика и информационни технологии";
 Разработени са 3 практически упражнения, включително приложение за
визуализация на невронна мрежа с обратно разпространение на грешката за
разпознаване на ръкописни цифри.
На международна конференция за технологии, образование и развитие
(INTED2021) в Испания е докладвана презентация „Виртуалната реалност в клас“.
Създадени са интернет платформа за достъп и споделяне на образователни
ресурси чрез цифрови технологии, както и прототип на образователна игра за
запознаване с основните материали за рециклиране.
В края на отчетния период материалите за всички курсове са разработени и са
успешно внедрени в платформата за електронно обучение на Технически Университет София (LMS - Moodle).
В рамките на Програмата е издадена монографията Образователни технологии за
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стимулиране на познавателната активност на учащите се (Каракашева, Л., 2021),
както и учебник Дескриптивна геометрия с GeoGebra (Радостина Енчева).
В отчета има обилен доказателствен материал за много от създадените нови
образователни продукти и за изградената образователна мрежа, включително линкове
към тези разработки.
Задача 2.1.3 Осигуряване на образователни услуги, дисково пространство и
софтуерни компоненти е продължение от миналия отчетен етап. През 2021 г. е създаден
отворен учебен курс за общо ползване Проектиране на видео игри за обучение с
мултимедийно съдържание на български език. Добавена е 3D учебна онлайн видео игра
с три нива „Word Soup“.
Направени са 10 научни публикации. Една от тях е на национална конференция в
България, а останалите девет - на международни конференции в чужбина. Научните
сборници на седем от останалите притежават импакт ранг (SJR = 0.184).
РП 2.2 Езикови технологии и технологии, базирани на съдържание за по-добро
образование.
По задача 2.2.2 Интегриране в учебното съдържание на елементи на изкуствен
интелект е предложена методология за обработване на неструктурирани данни на
естествен език с цел класификация на декларации за поверителност на потребителски
данни. Планирани са и са проведени множество експерименти с различни архитектури
на невронни мрежи, входни множества от данни и атрибути на декларациите за
поверителност. Определени са невронно-мрежови конфигурации и параметри на
модели, които дават висока точност и могат да се използват за реален продукт, достъпен
за масово потребление.
В резултат на проведен голям обем научни изследвания в завършен вид са
разработени учебни модули, някои от които са: Диагностика на микробиологична
горивна клетка с невронни мрежи, Диагностика на повреди в металургична кофа,
Разработване на невронни мрежи за медицинска диагностика, Емпиричен математичен
модел за биологично пречистване на отпадъчни води и др.
Предвид актуалността на автоматизираното извличане и анализ на мнения от
онлайн документи са изследвани подходи и алгоритми за автоматизиран анализ на
мнения на български език, в частност, хотелски коментари.
Изследвани са проблеми с подобряването на качеството на софтуера. Акцентът е
върху обучение на студенти на техники, стратегии и методи в областта на софтуерно
тестване и овладяване на теоретични и практически аспекти от жизнения цикъл на
софтуера.
Изградена е учебна лаборатория по киберфизически системи и изкуствен интелект
за практически и теоретични занятия по изкуствен интелект. Продължава работата по
изготвяне на алгоритмичното и програмното обезпечение на пасивните агенти.
Разработеният онлайн курс за обучение по изкуствен интелект с материали във
виртуална среда е използван по „Машинно обучение“ за специалност „Софтуерно
инженерство“ в ОКС „Магистър“ с нови 54 студента от ТУ-Варна. Курсът е публикуван
в уеб пространството със свободен достъп. Проведените изследвания са представени в
статията „The role of unit testing in training“. По тази задача има 10 научни публикации (5
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от които с участието на студенти), и две докторски дисертации. Защитени са и 5
дипломни работи.
По задача 2.3.3 Разпространение на разработените иновативни приложения е
извършена разностранна дейност по осигуряване широко използване на разработваните
иновативни приложения. За преподаватели, учители, докторанти, студенти и ученици е
отворен достъп до създаденото съдържание и изградената инфраструктура на Русенския
университет. Договорено е сътрудничество с Организацията за хора с увредено зрение.
Проведен е курс за обучение на докторанти и млади учени за работа с модерни 3D уреди.
Създадена е ползотворна връзка с ОП НОИР - Център по компетентност Mechatronics,
Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies.
В БАН се изгражда Лаборатория по автоматизация на иновативните
технологични процеси. Със закупената по Програмата апаратура са проведени курсове
за обучение на млади учени от ИИКТ и Института по механика - БАН. Проведени са пет
обучения по Дигитални решения с използване на изкуствен интелект и смарттехнологии и Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с
виртуална и добавена реалност. В обучението са участвали 250 ученици, студенти и
учители от Бургас, Горна Оряховица, Плевен, Русе и Силистра.
РП 2.3 Съвременни средства за цифровизация в образованието и работата с
млади таланти.
Отчетен е материал в голям обем, написан с професионализъм и вдъхновение.
Илюстриран е с богат снимков материал (около 50 фотографии). Осъществено е много
добро и ползотворно сътрудничество със Съюза на математиците в България.
Резултатите са нови подходи, оригинални методи и модели, които са качени в интернет
и са достъпни за ползване. Тримерните модели илюстрират нови знания и позволяват
информацията да се поднася в пропорции, подходящи за новите поколения млади хора
с предпочитание към визуалните форми. В условията, когато контактите между хората
са силно ограничени, добавената (AR) и виртуалната (VR) реалност предоставят нов
различен начин за преодоляване на някои от проблемите, засягащи човешкото здраве.
Резултати, свързани с добавена виртуална реалност и тримерни модели, са:
 цифров модел на бронзовата глава на СЕВТ III;
 цифров модел на вътрешния град Велики Преслав;
 цифров модел на южната порта на вътрешната крепостна стена;
 3D модел на археологична пещ със значение за културното наследство.
За изграждането на моделите е приложен модифициран вариант на
фотограметричния подход.
Разработен е 3D модел на етаж с учебни зали (в ХМТУ) с приложение по
дисциплините „Компютърни мрежи и комуникации“ и „Проектиране на Интернет
приложения“ в магистърския курс „Информационни технологии“.
Предложена е нова многофункционална операционна станция, използваща
технологията на добавената реалност (MOSAR), която управлява интелигентни
хирургически инструменти, по-конкретно, в лапароскопията. Приложените методи и
средства могат да бъдат адаптирани към много други области, където надеждността и
ефективността са критични фактори. По задачата има 7 публикации, две защитени
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дипломни работи и много приложения в интернет.
По задача 2.3.2 се създават тримерни модели за онагледяване на учебно
съдържание. Моделите дават по-добро разбиране на същността на моделираните обекти
и служат за изграждане на цифрова база данни. В Университет „Проф. д-р Асен
Златаров" Бургас са отпечатани тримерни модели на реални пациенти, на които са
направени изследвания в бургаска болница. Моделите са използвани за онагледяване на
учебното съдържание по дисциплината „Ортопедия, травматология и ортотика" на
студентите от специалност „Рехабилитатор".
По покана на ръководството на музеи от Браила, Слобозия и Кълъраш са
извършени дейности по създаване на двадесет 3D модели на артефакти със значително
значение за културата на Дунавския регион.
През отчетния период е разработено интерактивно приложение за добавена
реалност за онагледяване работата на двигател с вътрешно горене на Unity 3D.
В работата по компютърен хибриден дизайн за изграждане на кристални
структури от благороден метал с използване на скриптове на Python и конвенционално
3D моделиране се разглежда 3D геометрия, илюстрираща учебното съдържание на
модели, невидими за човешкото око.
Публикувани са и изследвания по адитивните технологии с приложение на
специализиран дентален софтуер. Тези технолггии са ключов компонент в триизмерната
дигитализация при реално възпроизвеждане на зъбни модели.
Създадена е лаборатория по Компютърна графика и визуализация, която работи
като научно-приложен център за интелигентно програмиране и проектиране,
фотограметрични измервания, дигитализиране и материализация на 3D обекти.
Лабораторията работи в тясна връзка с бизнеса и е послужила за разработка на научен
проект заедно с медицинска бизнес организация.
Създадените виртуални 3D-конструкции на пространствени обекти могат да се
използват навсякъде в учебния процес. Особено подходящи са за деца със зрителни
увреждания.
Компонентът 3. Информационна сигурност
Третият елемент от Програмата ИКТвНОС е свързан със сигурността на
електронната инфраструктура на страната. В отчета по този структурен елемент се
чувства, като цяло, дефицит на информация по извършените дейности и новите
резултати, получени през отчетния период. Дефицитът е заложен още в плана за 2021 г.,
където преобладаващо се повтарят текстове от предишните периоди и съдържанието на
дейността през годината остава приглушено.
В компонента са включени три работни пакета.
РП. 3.1 Мониторинг, превенция и реакция при инциденти
В предишните периоди по Програмата е изграден постоянно действащ екип за
регулярен анализ на заплахите към информационната сигурност. Негова задача е
ежегодно да актуализира десетте най-опасни заплахи с профилиране към отворените
данни, академичната общност, училищата, гражданското общество и държавната
администрация. Структурното звено, което непосредствено изпълнява задачата, е
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Националната лаборатория по компютърна вирусология на БАН (НЛКВ).
Лабораторията издава ежемесечен бюлетин за осъществените атаки, уловени от
мониторинговата й система. Тай като данните са чувствителни, за да бъдат отворени към
академичната и гражданската общност те се анонимизират. Бюлетинът е достъпен online и се предоставя в отпечатан вид на заинтересовани организации при спазване на
изискванията на Общият регламент за защита на данните. Това са само държавни
организации. За отчетния период (юни-ноември 2021 г.) са издадени 5 бюлетина.
Подготвена е научна статия, отразяваща резултатите от изследванията. Статията е
под печат в списание „Academy of Strategie Management Journal“, индексирано в
SCOPUS.
В отчета се съдържа много оскъдна информация по научна задача 3.1.2.
Разработка на политики по информационна сигурност с профилиране към
университети, научни институти, училища, държавна администрация. Посочена е
подготвена от екипа студия „Политики по информационна сигурност… “, както и статия
в списание Academy of Strategic Management Journal.
Предвид пандемичната обстановка, не са проведени физически консултации за
тестово внедряване на политиката за информационна сигурност.
В задача 3.1.3. Предоставяне на консултации по проблемите на
киберсигурността на субекти от университети, научни институти, училища,
държавна администрация се отчита разработка на версия на националната програма по
Киберсигурност и примерна политика по информационна сигурност за университети,
научни институти и училища, което по същество повтаря задача 3.1.2. Отчитат се
„Консултации за изготвяне и внедряване на политики за киберсигурност", за които няма
сведения. На базата на официално сътрудничество с „Информационно обслужване”
ИОАД служители на НЛКВ - БАН оказват помощ в създаването и конфигурирането на
нови мониторингови системи, локализирани в мрежата на ИОАД. За отчетния период
Лабораторията е съставила 14 експертни доклада, включващи данни за IР адресите на
атакуващите компютри, идентификация на вредителските програми, идващи от тях,
както и географското им разпределение по страни. Те съдържат извадка на тези, които
се намират на територията на страната. Представен е списък на докладите, изготвени за
Институт по отбрана „Цветан Лазаров” към Министерство на отбраната и към ДАНС.
По научна задача 3.1.4. е разработен уеб-базиран инструмент УБИС за самооценка
на съответствие на научна организация към Общ регламент за защита на данните.
Съответствието на организации с изискванията на GDPR е сложена задача, състояща се
от набор от политики и процеси, които се изпълняват периодично. В отчета се твърди,
че е разработеният web-базиран инструмент има за цел да облекчи тези проблеми, както
и да подпомогне потребителите в четирите основни фази на самооценката.
УБИС е базиран на добрите практики при извършване на самооценка за
съответствие с Регламента. Към момента системата УБИС служи за самооценка на
научна организация от структурата на БАН, но може да бъде прилагана и в други научни
организации. Системата се тества от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”,
Институт по математика и информатика на БАН, Институт по електрохимия и
енергийни системи на БАН. Посочени са 3 сайта, в които НЛКВ-БАН е имплементирала
GDPR политики.
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РП 3.2. Обучение и образование по информационна сигурност на ученици,
студенти, граждани и администрация
По задача 3.2.1. Анализ и разработка на учебни програми за обучение по
информационна сигурност на ученици, студенти, граждани и администрация се
отчитат следните резултати:
 анализ на международните изисквания за европейски и национални директиви
и стандарти за обучението по информационна сигурност;
 анализ на възможността и целесъобразността от обособяване на Киберсигурността като отделна учебна дисциплина;
 разработка на обучение по Компютърна сигурност в хибридна среда;
 издадено е ръководство по „Мрежова и информационна сигурност" и е
подготвен е учебник по „Основи на киберсигурноста“;
 публикувана е статия Cyber-Security of Industrial Computer Systems;
 анализирани са медийните канали като популяризатори и разпространители за
широката аудитория на знания и умения по киберсигурност;
 разработени са учебни материали за Киберриск.
Съпоставени са няколко рамки, свързани с обучението по киберсигурност.
Резултатът е публикуван в Towards Requirements for Cybersecurity Curricula в книгата
Information Security in Education and Practice, Cambridge Scholars Publishing, London, UK.
Анализирана е Рамката за подобряване на киберсигурността в критични
инфраструктури на NIST (NIST Cybersecurity Framework).
Организирани са 3 международни форума Information Security Workshops - ISec
2019, ISec 2020, и ISec 2021. Проведени са курсове по Основи на информационната
сигурност в бакалавърска програма и по Основи на сигурността в специалност
Информационни системи на ФМИ-СУ, както и 2 обучения по „Използване на
хънипотове за наблюдение на кибер атаки в реално време“. Издадени са сертификати за
достъп до електронна инфраструктура на обучените 97 студенти.
РП 3.3. Разработване и одитиране на сигурен софтуер и киберсигурност
По задача 3.3.1. Анализ на наличните препоръки за разработка на сигурен
софтуер е отчетена разработка на студия „Анализ на стандартите и изискванията за
разработка на сигурен софтуер“. Разгледани и анализирани са различни архитектурни
решения за осигуряване на неприкосновеност на личните данни в софтуерните системи.
По задача 3.3.2. Разработка на средства за одитиране на софтуер се отчита
разработка на студия „Препоръки при проектирането на сигурен софтуер“. Но няма
доказателства и за двете студии.
Направена е публикация на статия Analysis of Software Vulnerabilities, Measures for
Prevention and Protection and Security Testing. Предложена е архитектура за осигуряване
на неприкосновеност на личните данни в разпределени софтуерни системи. По темата е
публикувана статия: Privacy enabled software architecture. Lecture notes in business
information processing. Разгледани и анализирани са различни инструменти за
подпомагане на разработката на сигурен софтуер и одитиране на софтуер. На базата на
получените резултати е публикувана статия Classification of software security tools.
Information systems and grid technologies. Разработени и апробирани са методология и
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софтуерни средства за оценка на риска при човеко-машинни уязвимости. Резултатите са
верифицирани по отношение на сигурността на корпоративни уеб услуги за бизнеса и
държавата в партньорство с Технологика ЕАД и Huawei International.
Приети за печат са две публикации, а една глава от книга е в процес на подготовка.
7. ОДИТНИ АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ
7.1. Критерии за анализа
При одитния научен анализ тук е възприето да се прилагат четири корелирани
помежду си критерия:
1. Съответствие между очаквани и получени резултати по задачите от Плана за
изпълнение на Програмата през 2021 г.
2. Публикувани научни статии и доклади.
3. Количествени показатели за изпълнението на Програмата (индикативни
параметри съгласно Анекс1).
4. Степен на постигане на целите на Програмата.
7.2 Акценти на анализа
Програмата ИКТвНОС има изключително голям обем, многопластова и
тематично многопосочна проблематика - математика, физика, химия, биология,
медицина, технически науки и др. - и техните таксонометрични и интердисциплинарни
разклонения: математическо моделиране, високопроизводителни изчисления,
космология, хидро- и термодинамика, квантова механика, екология, стеганография,
биотехнологии, фармацевтика, биомедицина, дентална медицина, ергономия
епидемиология, и др., включително проблеми на жп транспорт. Този широк тематичен
спектър не позволява всички компоненти и задачи да се анализират задълбочено и
компетентно в ограничените рамки. Анализът се придържа към задачите на одита,
дефинирани в т.2, и не навлиза в същността на отделните частно научни постижения, в
приносите на всеки от 12-те партньора в Програмата, както и в личностните научни
изяви на учените. Те се споменават в одита само по изключение.
Научният одит изхожда от декларирания фокус на Програмата „да се решават …
общозначими научноизследователски задачи по информационните и комуникационни
технологии в сферата на науката, образованието и сигурността. Програмата
ИКТвНОС се разглежда като възможност за конвергенция между информационните и
комуникационни технологии и другите сектори на науката и обществото. Добър пример
за илюстрация на такава потенциална конвергенция е задача 1.2.4 Модели за анализ и
откриване на закономерности от данни при оценка и предсказване на безопасността
или токсичността на лекарства.
Ето защо, спазвайки този акцент, в изложението на дейностите и резултатите (т.
6.2) одитът не извежда експлицитно приносите в частните науки, които изобилстват
основно в първия елемент на Програмата, а търси нови и по-ефективни решения,
постигнати чрез методите, средствата и инструментариума на ИКТ, често останали
скрити в отчета.
7.3 Анализ „зададено – постигнато“ по задачи
От изложеното е очевидно, че Програмата се характеризира с изключителна
тематична широта, с много задачи и участници. Резултатите имат различно естество, а
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за оценка се прилагат разнообразни качествени и количествени индикатори. Създава се
картина, твърде нехомогенна и трудна за обхващане. За да се структурира и облекчи
анализа, работният план за 2021 г. беше преработен и таблично редуциран така, че
полученото да се съпоставя непосредствено с планираното (Приложение 1).
Благодарение на тази таблица се изявиха по-експлицитно постижения и успехи, като и
някои проблеми.
Силно впечатление правят задачи, зададени с кратки обобщено формулирани
очаквания, а са постигнати много на брой и силни научни резултати в много по-широка
от планираната сфера (1.2.3, 2.1.2 и др.). В плана работен пакет 1.4 съдържа една задача
(1.4.1), а в отчета има още 3 задачи, по които се представят добри постижения.
В задача 1.2.4 се очакват резултати по „преживяемостта при ракови заболявания
на базата на интегриране на молекулни и клинични данни“. Но такива не се съдържат.
Затова пък изследвания по онкологичните заболявания има в задачи 2.2.2 и 2.3.2. Тези
факти се маркират специално като възможност и подкана за бъдещо успешно навлизане
в Програма „Хоризонт Европа“, чийто пръв обявен приоритет е борбата с рака.
За съжаление между получени (колона 4) и очаквани резултати (колона 3) в
таблицата на Приложение 1 невинаги е има смислово съответствие. Отчетени са добри
извънпланови постижения, но често те не се корелират с очакваното, а за планираното
почти не се говори (задачи 1.1.1., 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1 и др.). Често липсват факти,
количествени стойности и експлицитни данни за изпълнението на планираните
продукти. Някои примери:
 В отчета по задача 1.1.1 липсват сведения за „200 обучени“, както и за „25
документирани потребителски задачи“.
 Като „най-важни постигнати резултати“ в задача 1.2.2 се отчитат постижения,
твърде различни от очакваните по план.
 Сериозна разлика има между очаквано и получено в задача 1.2.6.
 В отчета по задача 2.1.1 няма информация, дали е разработена „Методика за
лицензиране и оценяване на качеството на учебните ресурси“.
 Подобно е несъответствието и в 3.2.2
 Към задача 2.2.1 „Развитие на езикови технологии и технологии, базирани на
съдържание, като средства за подобряване на формалното и неформалното обучение“ са
отчетени публикации, в които се обсъждат несъответни на задачата теми като сигурност
за безжични локални мрежи.
В отчета за целия работен пакет 3.1 има информационен дефицит. Отчасти той се
запълва от сайта на Програмата https://digilience.org/, от където научаваме например за
Трета международна научна конференция „Дигитална трансформация, киберсигурност
и устойчивост“. Дефицитът може да произтича и от недостатъчна активност през
годината.
От този анализ се създава усещането, че и в същинската работа, и в отчетите за
резултатите има известно неглижиране на работния план.
7.4 Анализ на отчета по компоненти
Първият компонент е разположен в основното от работните направления. Фокус
са фундаменталните науки. От него се очакват резултати по високопроизводителните
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и разпределени пресмятания и създаването на иновативни и сигурни софтуерни
инструменти, системи и модели за работа с големи данни, както и възможности за
тяхното интегриране в други сектори и програми. Очаква се компютърно моделиране на
задачи от природните науки с технологични приложения. Програмата е неразривно
свързана и с национална библиотека „Отворена наука“, 3D визуализации и облачни
изчисления. Както се вижда от изложението по 6.2, тези очаквания са оправдани.
Някои от важните резултати от първия компонент, резюмирани в контекста на
настоящия одит, могат да се обобщят така:
1. Предложени са голям брой нови математически модели, алгоритми за точни и
приближени числени пресмятания на големи обеми от данни.
2. Разработени са нови методи чрез диференциални уравнения и изчислителни
техники за изследване на динамични модели с приложения в екологията,
биотехнологиите, биомедицината, инженерните и други науки.
3. Предложени са стохастични методи за решаване на многомерни проблеми,
свързани с невронни мрежи и високопроизводителни изчисления с много големи
размерности.
4. Разработен е специализиран софтуер, който е инсталиран и калибриран на
високопроизводителния изчислителен клъстер PhysOn.
5. Получени са нови знания за връзката между вирусите и техните
гостоприемници. Проведено е изследване върху нови динамични модели с
“полиномиален трансфер“ за анализ и апроксимация на данни и използването им при
анализ на “Corona Virus’’.
6. Публикувани са нови подходи за локализиране на повредите в строителни
конструкции, илюстрирани чрез числови симулации с реални данни от лабораторни
експерименти.
7. Получени са нови резултати по концептуално, математическо и компютърно
моделиране и симулиране на човеко-кибер-физически системи.
Има и други равностойни по значимост постижения, които тук не са експлицитно
изведени.
Същевременно следва да се отбележи, че от отчета в немалко задачи не се виждат
приносите на ИКТ. Напр. по задача 1.2.4, където са извлечени нови знания за
„антимикробната резистентност и връзката между вирусите и техните гостоприемници“,
е оставен без внимание фактът, че резултатите са получени благодарение на ИКТ като
са създадени нови алгоритми, софтуер и изчисления. Така е и в отчета по други задачи.
В РП1.3 Хранилища за отворени научни резултати и задача 1.2.6 Конструиране,
класификация и анализ на комбинаторни структури е експлицитно ясно, че са част от
науката за самите ИКТ. Друга част са откровено математически (задачи 1.2.3, 1.2.5) и е
трудно да се установи приносът на сродните им компютърни науки в техните решения.
Вторият компонент има за предмет ИКТ в образованието и работата с млади
таланти. Негови задачи са разработването и въвеждането в практиката на съвременни
средства за цифровизация, отворени образователни ресурси, включително езикови
технологии и технологии, базирани на съдържание.
Специфична за нашите условия е високата степен на възрастова диференциация
по отношение на възможностите за работа с дигитални технологии, даваща големи
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предимства на по-ниските възрастови групи. Предлаганото обучение трябва да се
адаптира по форма и съдържание с особеностите и потребностите на новите поколения,
в т.ч. комбинирането на писмено-слухова с визуална информация в пропорции,
съобразени с възрастта на обучаемите. Чрез интегриране на ИКТ, средства и услуги
интелигентната образователна система може да предостави персонализирано обучение
с отворени онлайн иновативни образователни ресурси, с което да се постигне повишена
ефективност на учебния процес. Тези очаквания се оправдават от извършената работа.
Основните приноси на втория компонент могат да се обобщят така:
• Създадени са нови, в голямата си част реално проведени, различни и много на
брой учебни курсове и учебни игри в средното и висшето образование;
• Чувствително са увеличени подходящите материали на български език за
учители и ученици, с които се развива алгоритмичното и изчислително мислене на
младите хора;
• Експериментира се системата Coursera с цел да се установи, дали може да се
използва за широко разпространение на образователни ресурси.
• Създадени са множество публично достъпни, включително уникални
тримерни модели. Въведена е виртуална и добавена реалност за илюстриране на учебен
материал, което предлага нов по-привлекателен подход за усвояване на нови знания.
Остава некоментирано и неизяснено, дали и доколко тези нови курсове, нови
методи и тримерни модели (антипризми, златно сечение и т.н.) са съгласувани с
утвърдените учебни планове и програми в средните училища, които също би следвало
да се променят адекватно.
Посочените постижения са изведени експлицитно, въпреки че има и много други
равностойни по значимост. Съществена част от извършените полезни дейности са
предмет на мащабен образователен мениджмънт. Като цяло Компонент 2 има по-силно
изявен приложен характер и отговаря във висока степен на очакванията.
Третият компонент има за цел
 да съдейства за обезпечаване на сигурността на електронната инфраструктура
за отворена наука, включително чрез Лабораторията по разработване и одитиране на
софтуерни инструменти и модули и киберсигурност.
 да анализира и осведомява заинтересованите страни по текущите проблеми на
информационната сигурност, да създава политики, предоставя консултации за
откриване и намаляване на влиянието на заплахите.
Получените данни от мониторинговата система на НЛКВ-БАН служат на
оторизираните органи за проследяване на атаки и противодействие на извършителите
им. Разработени са препоръки по проектирането на сигурен софтуер, както и единна
онтология на слабости, уязвимости и атаки, която открива възможности за търсене и
изследване на заплахите към киберсигурността. Предложените политики могат да бъдат
основа за системно внедряване на рамката за киберсигурност в институциите-партньори
на Програмата.
Част от резултатите, обобщени в отчета за третия компонент, не се отнасят за
2021 година, а са постигнати преди това.
В междинния доклад за 2020 г. се казва, че през този период в рамките на
компонент 3 създадените продукти се внедряват в организациите - партньори по
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проекта, а след месец юни се внедрява в училища, държавни организации и публични
институции. В отчета за годината обаче няма информация за резултатите, които би
следвало да са налице през 2021 г.
7.5 Общи бележки по отчета
Пълният отчет за третата година е публикуван в сайта на Програмата. Той дава
отговори на основните въпроси и като цяло се оценява положително. Същевременно не
могат да останат неотбелязани някои пропуски, непълноти и противоречия.
Преди всичко, липсва акцент върху информационните модели и изчислителните
методи и въобще върху ИКТ, които би следвало да са приоритетни. Като цяло в отчета,
особено по първия компонент, постиженията в информационните технологии и
компютърните изчисления, благодарение на които са постигнати частно-научните
резултати, са приглушени. На ИКТ се предоставя ролята на средство, имплицитно
скрито под общите изкази като „направени са изчисления, разработен е модел, написан
е софтуер“. Освен съмнение в изпълнение на плана, този наратив създава усещането, че
вместо ИКТ в науката и конвергенцията с частните науки, се работи за научни резултати,
които, макар и полезни, могат да са предмет на други програми и/или служебни
задължения.
Отчетът невинаги обхваща дейността и резултати за целия период на третата
година, напр. по задача 2.1.1 междинният и пълният отчет не са съгласувани.
По част от планираните задачи в отчета се съдържат сведения за най-важните
постигнати резултати. В преобладаващия случай те са така формулирани, че не се
виждат използваеми в практиката възможности. Ето пример от текста за метод по задача
1.2.3: „нехиперсингулярен метод на граничните интегрални уравнения за решаване на
гранични задачи, описващи хармонично по времето разсейване на БИ-вълни от две
непроницаеми нано-пукнатини в експоненциално функционално подредена
пиезоелектрична равнина“. Тъй като отчетът е публичен и е всеобщо достъпен ще бъде
добре към изводите да има резюмета и разбираеми научно-популярни обобщения, които
да стигнат да широката аудитория с възможност за полезни за обществото и практиката
резултати. Нещо повече, тези резюмета да бъдат адресирани до потенциалните
заинтересовани.
Отчетите са подкрепени с необходимите доказателствени материали, които найчесто са достъпни в Интернет, но не са равномерно и равностойно представени. Докато
в компонент 2 те изобилстват, в компонент 3 са оскъдни или липсват.
Отчитането на задачите има различна степен на детайлност и конкретика.
В отчетите по някои задачи (1.4.1.3, РП 2) има много и, доста от тях, излишни
подробности. Ненужно се навлиза обемно и в дълбочини на научната методология (вж.
напр.1.1.1.4). Например дейността и резултатите по една задача (2.3.2) е изложена на 23
страници, докато целият трети компонент с 9 задачи заема едва 18 страници. В
последните се чувстват съществени липси, които пречат да се установи изпълнението на
задачата (з. 3.1.2 стр. 137).
7.6 Анализ на публикациите
Българското присъствие в световната наука, макар и бавно, нараства. Колекцията
ни в SCOPUS през 2020 г. се увеличава с нови 7021 публикации, което е ръст от 17%
спрямо предходната година.
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По брой на научните публикации България е на 22-о място и запазва непроменена
предишната си позиция спрямо останалите страни, членки на ЕС. По цитируемост е на
23-то, по Н-индекс за брой цитирания на една публикация – на 26-о място. В световната
класация за публикационна активност заемаме 55-то място. Н-индексът поставя
България на по-предната 54 позиция от общо 231 държави. В областта Компютърни и
комуникационни науки за 2020 г. с 1275 публикации имаме ръст над три пъти.
Според отчетните материали през третата година на ИКТвНОС са публикувани
три монографии, един учебник и 254 научни статии. От тях 15 следва да се редуцират,
тъй като в списъка се повтарят. Така, от общо 633 заглавия по Програмата за трите
години (кумулативно с предишните две), за отчетния период се зачитат 239 публикации
(38% от всички). От тях 9 са през 2020 г., но могат да се включат в одитирания период,
тъй като не са отчетени преди.
Съдържателно статиите са в (често тематично) размитите граници на Програмата.
Съмнително е съдържателното съответствие между някои работни пакети, задачи и
статии по тях. Напр. към задача 1.4.1 са отчетени 6 публикации с висок ранг, но твърде
спорни по смисъл и съдържание с тематичната задача Развитие на център за Grid и
облачни технологии.
Голямата част от публикациите са в престижни издателства като Elsevier,
Springer, EBSCO Publishing, Web of Knowledge, MDPI, Digital Library и др. Много от тях
са отпечатани в издания с Impact Factor и/или Impact Rank (SJR), индексирани в Scopus,
Web of Science, EBSCO Academic, DOAJ, Mathematical Reviews (MathSciNet), Zentralblatt
fuer Mathematik (zbMATH), Inspec, CAPlus, Chemical Abstracts Service (CAS) и други
академични бази данни. В Приложение 2 са извлечени 18 списания и книги и 20
сборници на международни научни конференции.
127 от научните публикации са в престижни списания и/или в научни поредици на
авторитетни научни форуми с импакт-фактор и/или SJR. В класацията на ThompsonReuters WoS за ТОП 10% на високотехнологични публикации попадат 11 от тях.
В публикациите изрично е отбелязано, че съответният резултат е постигнат по
Програмата ИКТвНОС. Само 3 публикации са без изказана благодарност на Програмата.
Единствен случай, в който е заявена подкрепа и от друг проект, има в 1 публикация.
Като цяло това твърдение е положителен знак против опасения за некоректно
припокриване и дублиране.
Принос към изпълнението на целите на Програмата е показателят смесени екипи с
българско и чуждестранно участие. В публикациите през 2021 г. са участвали
чуждестранни съавтори от световно известни научни организации и университети на
Германия, Швейцария, Португалия, Франция, Полша, Италия, Нидерландия, Русия,
Армения и Румъния. В Приложение 2 са извлечени 12 смесени колектива, включително
чуждестранни автори от 15 научни организации.
Измежду партньорите в Програмата по брой на публикации за 2021 г. на първо
място е БАН (46,76%), следвана от СУ - 28,15%, Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски“ - 5,41%, ТУ-София - 5,09% Пловдивския университет „П.
Хилендарски“ - 4,56% и ТУ-Варна - 3,47%.
Най-силно в науката се представя задача 1.2.3 Разработване на нови
математически методи и изчислителни техники за изследване и валидиране на
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динамични модели. През третата година от изпълнението на проекта по темата са
подготвени общо 80 научни статии, от които 63 са в списания с IF/SJR, вкл. 1 статия в
топ 10% и 17 статии в други издания. От тях Институтът по математика и информатика
(БАН) има общо 51 публикации, в т. ч. 42 статии в списания с IF/SJR.
От авторите на статиите за годината 42 са студенти. Най-силно присъствие те имат
в публикациите по задача 2.2.2.2.
В годишния отчет по Програмата за 2021 г. се посочват най-важните научни
приноси, постигнати в отделните програмни задачи, но не се съдържат компаративни
анализи в контекста на съответните частни науки. За широко профилна Програма това е
непосилно. Подобна оценка не може да бъде задача и на научния одит, поради което тук
не се оценява и обсъжда значимостта на приносите и техния характер. Елементи на
такива анализи има (в различна степен) в отчета за някои задачи, както и при поставяне
на проблема в статиите и научните доклади. Последните са публични в интернет и при
определени условия са достъпни. Една малка част (под 9%) от тях са под печат или
дадени за рецензии, поради което все още не могат да бъдат видени.
При настоящия анализ се изхожда от презумпцията, че статията се допуска, ако
наред с другите условия, удовлетворява изискванията на съответното научно издание
или научен форум за оригиналност и приноси. Фактът, че е приета от съответния
редакционен или програмен съвет и е допусната до печат, е показател за нейната
автентичност и че има значимост, съответна на ранга, към който е отнесена. Затова в
този одит броят на приетите за печат работи се счита за косвен измерител на
количеството, а чрез техния ранг - и за качеството на постигнатите по Програмата
научни резултати. Естествено, от различни аспекти, по различни критерии и
наукометрични системи приносите могат да имат (в пъти) различна значимост, с чиято
оценка одитът не може да се ангажира. Общата оценка за научно-публикационната
дейност е високо положителна и заслужава адмирации.
7.7 Анализ на показателите за изпълнението на Програмата
Постигнати стойности
Съгласно Анекс1 към ИКТвНОС са зададени количествени Показатели за
изпълнението на програмата и съответните индикативни параметри. В отчета се
съдържат таблични данни за изпълнението на общите индикатори за цялата Програма и
специфичните за трите компонента. Броят и текстовете на специфичните показатели в
отчета отчасти се различават от нормираните в Анекса (вж. по-долу).
Тук в Таблица 1 (копирана от Таблица 7 на пълния отчет за 2021 г.) се привеждат
общите показатели. В първите 4 колони е показано числовото изпълнение по трите
компонента и кумулативната стойност на индикаторите за 2021 г. В последната колона
са техните планирани стойности за целия тригодишен период съгласно Анекс1.
Сравнението между последните 2 колони може да покаже само преизпълнението, когато
то е постигнато само в третата година. За цялостен анализ на Програмата в този аспект
е нужно да се отчетат и резултатите от предходните години, което не е задача на одита.
Във връзка с настоящия одит бяха направени необходимите справки и като цяло
може да се потвърди верността на изнесените в отчета данни. Същевременно бяха
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установени някои непълноти и грешки, например „броя участия в национални и
международни научни форуми и изложения“ не е 81, а 75.
В Приложение 6 в сайта на Програмата по показател 7 е посочен един привлечен
бизнес партньор - Фирма Тераком ООД, а в таблицата са 7. Но във фирмения сайт няма
информация за такова сътрудничество. Няма обратна връзка и за други университети и
организации, посочени в сайта.
Таблица 1. Постигнати през 2021 г. стойности на общи за Програмата
индикатори
Индикатори и тяхното изпълнение за
2021 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Брой научни публикации в специализирани
списания и/или научни поредици с импактфактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR)
Брой разработени и предложени тримерни
модели
Брой участия в национални и международни
научни форуми и изложения
Брой мероприятия за популяризиране на
получените резултати (конференции,
семинари, кръгли маси, информационни дни)
Брой на млади учени, докторанти и студенти,
участвали в програмата
Брой изградени международни научни
мрежи
Брой бизнес партньори, привлечени в
изпълнение на програмата
Брой браншови и други организации,
привлечени за изпълнение на програмата

План
за
ИКТв
НОС

К1

К2

К3

Общо
за
2021

102

23

0

127

60

0

62

0

62

30

53

19

3

75

30

4

28

3

35

6

34

40

38

112

20

0

1

0

1

4

5

2

0

7

5

6

5

2

13

3

Малко по-различна е картината на специфичните показатели (Таблица 2). За някои
от тях има многократно превишаване (1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.6) на полученото спрямо
планираното.
В таблиците по компоненти, съдържащи се в междинния и в заключението на
пълния отчет има някои несъответствия със зададеното в Анекса. Има показатели, които
отсъстват от текста на отчета напр. 2.4, 2.5 и 3.3 (вж. стр. 160, таблица 8), или няма данни,
при това в най-силните дейности. Има и два показателя 3.4 и 3.6, които липсват в Анекса,
но в пълния отчет са добавени по усмотрение.
Тъй като количествените стойности на индикаторите са планирани за целия срок
без да са диференцирани по етапи, то количествена оценка може да се даде, ако
кумулативно се отчитат данните за първите две години.
Коментари на показателите и качеството на изпълнение
От общо 239 за 2021 г., публикациите с импакт-фактор/импакт ранг са 127, което
е добър показател. Като отчетем 88 от първата и 103 от втората година (данни от
миналите два одита) в ИКТвНОС вече са признати 318 публикации с ранг Q1.
Зададените по план 60 публикации с този висок ранг са превишени над 5 пъти, което е в
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съзвучие с трикратното нарастване на публикациите в сферата на ИКТ у нас (вж. т.2) и
го превъзхожда.
Таблица 2 Постигнати през 2021стойности на специфичните индикатори
Показатели специфични за Компоненти 1, 2, 3

К1 К2

К3 общо план

Компонент 1
1. Брой потребителски групи за ползване на еинфраструктура
2. Брой подпомогнати успешни интердисциплинарни
пилотни (до 3-6 месеца) проекти
3. Брой изградени и/или разширени хранилища за отворена
наука
4. Брой създадени научни мрежи
5. Брой подадени съвместни научни проекти
7. Брой високотехнологични публикации в областта на
програмата в списания в ТОП 10% в класацията на
Thompson-Reuters
8. Брой обучени млади изследователи

4

0

0

4

12

0

0

0

0

18

0

0

0

0

5

0
1

1
0

0
0

1
1

4
9

11

0

0

11

30

0

0

30

5

0

10

0

10

3

0
0

3
20

0
0

3
20

6
6

6

Компонент 2
1. Брой приложения за откриване на знания и намиране на
зависимости
2. Брой образователни мрежи
3. Брой образователни курсове с отворен достъп
4. Брой разработени тримерни модели за усвояване на нови
знания
5. Брой разработени прототипи на тримерни учебни
помагала
6. Брой принтирани тримерни модели за онагледяване на
абстрактни понятия, обекти и процеси

30
4
0

114

0

114

0

2

0

2

0

99

0

99

10

1. Брой издадени сертификати за достъп до електронна
инфраструктура за колективно ползване

0

0

0

97

100

2. Брой документирани потребителски задачи от системата
за мониторинг с детайлна информация за
информация за ползваните ресурси

0

0

2

2

2

7. Брой образователни курсове с отворен достъп
8. Брой създадени 3D принтирани модели за ученици с
увредено зрение

30

Компонент 3

3. Брой разработени профилирани услуги;
4. Брой издадени бюлетини
5. Брой разработени политики за информационна сигурност
6. Брой разработени и подготвени специфични научни
материали: анализи/студия/монографии и учебни помагала
за информационната сигурност.

6
0
0

0
0

12
3

12
3

0

0

10

10

3
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В отговор на създалата се обстановка вследствие на СOVID19 и произтичащата от
нея необходимост от съвременни средства за цифровизация в образованието част от
научните екипи са разработили и непланирани отворени образователни ресурси. От
Таблица 2 може да се установи, че само за отчетния период има два пъти повече
тримерни модели.
Участията в национални и международни научни форуми и изложения са 2,5 пъти
повече от планираното, мероприятията за популяризиране на получените резултати –
почти 6 пъти, с колкото е превишен броят и на младите учени, докторанти и студенти.
Броят браншови и други организации, привлечени за изпълнение на програмата, е над 4
пъти по-висок.
Много на брой и сериозни разработки и учебни ресурси, които са създадени в
изпълнение на задачите, не се вписват в първоначално замислените показатели. На сайта
https://npict.bg/bg/node/71 в Приложение 3 на отчета се съдържат повече материали,
отколкото се съдържат в тези горните таблици. От сайта обаче обаче се вижда, че че не
всички материали са изработени в през 2021 г. и че има несъответствия с обявените в
отчета курсове. Отчасти това се отнася и за Приложение 7 (вж. сайта), което съдържа
проектни предложения (неотчетени в показател 1.5) и образователни мрежи (обявени в
сайта като научни), някои от които са съществуващи. Липсва достатъчно информация, с
какво са допринесли (всяка от мрежите - научни и образователни) и какви резултати
има от тяхната работа в обхвата на Програмата. Подобни бележки могат да се направят
и за сътрудничеството с браншови и други организации, привлечени за изпълнение на
Програмата.
В Правила за дейността на консорциума (Анекс №1) от отчетите се изискват
количествени данни за действащи договори за съвместни изследвания с фирми, ефекта
от сътрудничеството с бизнеса, средствата, получени от договори с български или
чуждестранни предприятия. Изискват се резултати от изграждането на широки
международни контакти с учени от цял свят, описание на включването и приноса на
млади учени и докторанти и тяхното представяне на научни форуми в страната и
чужбина, количествени показатели за измерване на ефекта от сътрудничеството на
изследователските организации с бизнеса. Част от тази аналитична информация не се
съдържа в предоставените отчети, което пречи за пълноценна оценка за качеството на
изпълнение на Програмата.
8. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ С ЦЕЛИТЕ НА
ПРОГРАМАТА И ПОЛЗИТЕ ЗА ОБЩЕСТВОТО
Съответствието с декларираните цели в актуален контекст е четвъртият
критерий, по който настоящият одит оценява научната програма. В
https://npict.bg/bg/node/5 са обявени общите и специфични цели на ИКТвНОС. Отчасти
те са коментирани и тук в предходните текстове.
8.1 Първа цел Участие на българската научна общност в европейското
изследователско пространство и разширяване на международното научно
сътрудничество. Към нея се отнася и конкретната цел „Разширяване на участието на
български научни екипи в европейски проекти и в научноизследователски програми.“
По хода на изложението бяха приведени редица факти и събития в подкрепа на
твърдението, че ИКТвНОС има принос за разширяване на участието на българската
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научна общност в европейското изследователско пространство. Обобщено и
структурирано те могат да се представят така:
На първо място стои Европейският облак за отворена наука (European Open
Science Cloud EOSC). Целта е да създаде отворен достъп до научната информация,
съхранена в европейската база данни. България се присъединява към EOSC чрез
изграждане на български BOSC като негова съставна част. Предстои включване на
клъстера на СУ в световната Grid мрежа използвана за обработка на данните от
експериментите в ЦЕРН. Отвореният достъп съдейства за развитието на науката и за побързи и мащабни иновации, тъй като ще позволи и у нас и ще насърчи използването на
европейската съкровищница от научни постижения и възможности за иновации.
Програмата ИКТвНОС приема идеите, практиките и политиките на ЕС и работи
за присъединяването към EOSC. Задача 1.3.1 е посветена на тази идея. Интегрираните
изчислителните системи в кампуса на СУ са допълнени с два нови хибридни HPC
клъстера за нови услуги в сектора отворена наука. Издадени са 97 сертификати за достъп
до електронна инфраструктура за колективно ползване на обучените студенти.
Друго важно свидетелство е включването на участници от ИКТвНОС в
международната организация 1К0Д като партньори в новосъздадената Асоциация за
развитие на европейския облак за отворена наука и в научен хъб за обучение и
подпомагане на специалисти при използване на системи за високопроизводителни
изчисления.
На второ място показател в полза на разширяване на международното научно
сътрудничество са проектните предложения и реализираните проекти по европейски и
други международни програми. Подадени са нови проекти:
 Проект по „Хоризонт Европа" Въздействие на вибрациите, върху градския
живот, сгради и индустриални предприятия…“ по конкретно в докторските мрежи на
MSCA.
 В БАН (ИМИ и ИМех.) е подготвено и подадено проектно предложение по
европейска научна програма.
 В Агенцията по ядрено регулиране е представен за финансиране проекта
„Перспективни модели на качеството на информационните услуги", в рамките на
сътрудничеството между Р. България и ОИЯИ-Дубна.
 Има информация за няколко много престижни участия на колективи от
различни партньори в Програмата във важни международни проекти като ЕигоСС, КОД,
ЕОБС и др.
Няма данни дали е изпълнено очакването по задача 1.2.6 за „два подадени
съвместни научни проекта“, както и за „два локални проекта за участие в световната Grid
инфраструктура“ по задача 1.4.1.
На трето място индикатор за участие на българската научна общност в
европейското изследователско пространство са съвместните научни резултати с учени
от Европа. През 2021 г. съавтори на наши учени в общи научни публикации са
чуждестранни партньори от световно известни академични организации и университети
на 10 европейски страни. В Приложение 2 са извлечени 12 смесени колектива от 15
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научни организации. Публикациите са в престижни чуждестранни издателства като
Elsevier, Springer, EBSCO Publishing, Web of Knowledge, MDPI, Digital Library и др.
Фактор в разширяване на международното научно сътрудничество са и
международните научни и образователни мрежи. В материалите за 2021 г. се отчитат:
 Интегрираните изчислителни системи в Софийския университет и проекта
EuroCC NCC-Bulgaria в мрежа за високопроизводителни пресмятания и анализ на данни
и изкуствен интелект за индустрията и науката с европейски мащаби.
 Международна образователна мрежа между Технически Университет - София,
България, Университета Орхус, Дания и Университет на Малага, Испания, в която се
разработват съвместни магистърски учебни програми в областта на иновативните
информационни и комуникационни технологии.
 Тясно сътрудничество с ЦЕРН и колаборацията CMS (РП1.4). Предстои
включване на клъстера на Софийския университет в световната Grid мрежа, използвана
за обработка на данните от експериментите в ЦЕРН.
 Участие в мрежа от катедри към ЮНЕСКО за ИКТ в образованието. Катедра
„Информационно-комуникационни технологии в библиотечните науки, образованието
и културното наследство“ при УНИБИТ има за своя мисия развитието на ИКТ
образователни програми в образованието и културното наследство.
 Международен консорциум от 10 държави, работещ по изграждане на
Международен институт с център за лъчетерапия с протони и леки йони и биомедицински изследвания в района на Югоизточна Европа, в който активно се включват
представители на СУ.
 Сътрудничество на УНИБИТ с SUPSI, Switzerland, Marmara University, Turkey,
Mugla Sitki Kocman University, Turkey, Fundacja Eduvibes, Poland по учебни програми по
информационна сигурност на ученици, студенти, граждани и администрация (з.3.2.1).
 SITE – Society for Information Technology and Teacher Education o
http://site.aace.org/. След отваряне на този сайт, посочен в отчета, се появява информация
за списание за технологии и обучение на учители.
В Стратегията за развитие на висшето образование е поставена задачата поне 50%
от българските висши училища да бъдат включени в мрежи от европейски университети.
Приведените данни показват, че Програмата има принос за постигане на тази цел.
8.2 Втора цел Значително интензифициране на връзките на науката с
държавните органи, с образованието, с обществото и с бизнеса.
Държавата и обществото
В изтеклата кризисна година отношението към обществото и държавата може да
се свърже с участието на Програмата в решаването на новите предизвикателства,
произтичащи от епидемиологичната обстановка. В отчетите и интернет материалите се
съдържат факти и сведения за несъмнени приноси в това отношение.
Екипът на проф. Н. Витанов разработва модели, на основата на които ежедневно
предоставя анализи и прогнози на държавните органи и обществото.
В обществена полза са постиженията по:
 безопасността или токсичността на лекарствата;
 биологично разграждане в отпадни води;
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 предсказване на имуногенност на туморни антигени въз основа на първичната
им структура;
 епидемиологични модели, които могат да бъдат приложени към теорията на
разпространението на компютърните вируси.
Установена е постоянна комуникация на Програмата с дирекция Наука и НАЦИД
във връзка с изграждането на национално хранилище за публикации и данни.
Създаването на специализирана колекция за описание на всички научни
резултати, постигнати в ННП ИКТвНОС, са правилни решения за отваряне на научното
знание към по-широк кръг на обществото. Отчетът изобилства от интернет адреси, на
които са качени резултати от работата по Програмата. Това е съвременният начин за
общуване в всички, най-добрата дисиминация на резултатите от ИКТвНОС.
Образованието
Системата на образованието в България по време на годината няколкократно
преминава от присъствено към online обучение. Кризата направи да се почувства остра
нужда от цифровизация, отворени образователни ресурси, 3D принтирани модели (вкл.
за ученици с увредено зрение) и съвременни езикови технологии за обучението.
Разработените по ИКТвНОС ресурси бяха отчасти използвани по време на
неотминаващата криза и ще се ползват масово от образователните институции в бъдеще.
Като активен партньор на Програмата Русенският университет продължи да
укрепва и развива своята образователна мрежа. Научна задача 2.2.1 е приключила след
втората година, но за да затвърди устойчивостта на получените по-рано резултати,
екипът по задачата е продължил дейностите по развитие на езикови технологии и
технологии, базирани на съдържание. Това е положителен пример за непреходно
въздействие на Програмата в обществото.
Проведени са разговори по съвместна дейност с 6 средни училища и 3 фирми от
региона. Едно средно училище и една фирма са включени в мрежата с подписан
Меморандум и споразумение за сътрудничество. Проведени са три модулни обучения
по Технологии за 3D сканиране и принтиране на обекти и Създаване на приложения с
добавена и виртуална реалност.
Връзките с бизнеса
Въпреки усложнената обстановка и бизнес среда, предизвикана от Covid-19, през
отчетния период е продължила интензификацията на връзките на науката с бизнеса.
Доказателство за това са новите меморандуми за партньорство с училища и фирми.
Пряко или косвено свързани с бизнеса и обществената практика са ¼ от научните
публикации, а останалите обслужват самата наука.
За съвместна работа по Програмата са привлечени над 15 фирми и организации,
както и Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ (по интервю на председателя на БАН,
акад.
Ревалски)
https://digitalnews.bg/matematicheski-modeli-pomagat-v-borbata-skoronavirusa. Но информацията за резултатите от съвместната работа, както и за
конкретен трансфер на научни продукти към иновации в тях, е твърде оскъдна или
липсва. Липсват сведения и за работата на създадените от Програмата през предишните
две години сътрудничества с бизнеса и образованието.
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Несъмнено си даваме сметка, че ИКТвНОС е програма предимно на
фундаменталните науки. Но те не водят до преки иновации в бизнеса и обществения
живот. Новите научни резултати трябва да се „дешифрират“ на езика на иновативното
им приложение, което може най-добре да стане съвместно със специалисти от
съответната приложна сфера. След това да измине пътя на имплементацията, за да се
превърне в иновация. От отчетните материали не се виждат маркери по този път - има
ли съвместни приложни проекти и резултати от договореното сътрудничество, има ли
мобилност между научните звена и бизнеса. Сътрудничества „наука – бизнес“ са
декларирали и много от вече отминалите, а и сега действащи национални и европейски
(оперативни) програми, но дълги години България си остава на последно и предпоследно
място по иновации в ЕС. За да превърнем науката в иновации нещо ни липсва!
Различни неправителствени организации ежегодно организират конкурси за
иновативни идеи и иновативни предприятия, частни фирми. На Седемнадесетия
национален иновационен форум Възстановяване и устойчивост чрез иновации на
7.12.2021 г. в присъствието на президента Румен Радев бяха наградени 6 от тях. Измежду
номинираните и наградените нямаше такива, повлияни от постиженията в ИКТвНОС
или предшестващи ги разработки.
В началото беше отбелязано, че по време на covid-кризата секторът на
комуникационните и информационни услуги е във възход. В отчетните материали би
следвало да се вижда, дали и доколко ИКТвНОС има дял в този подем. Едно от
очакванията по Програмата е привличане на частни инвестиции за научни изследвания
в приоритетни области на ИКТ и консолидирането на бизнеса в ИКТ с научното
общество, но няма факти в подкрепа.
Остава се с усещането, че у нас иновациите и науката са независими системи,
които се развиват паралелно. Надеждата е, че с Програма „Хоризонт Европа“, която
щедро финансира иновациите, с Плана за възстановяване и устойчивост, който поставя
акценти на тази политика, и с намесата на държавата, в която вече има Министерство на
иновациите и растежа, тези проблеми ще започнат да се решават. „Отварянето на
науките“, за които ИКТвНОС работи, насърчава този процес.
8.3 Трета цел: Избягване на фрагментацията в българската наука чрез
насърчаване на интеграцията и взаимодействието, устойчиво обединение и
консолидация на различните публични научно-изследователски институти, за да се
изгради критична маса и да се избегне припокриване и дублиране на ресурси.
В отчета се декларира, че „основната работа се състои в обединяване на ресурсите
на партньорите, координиране и подобряване на работата на инфраструктурата“. Налице
са „разработени ресурси от различни партньорски организации в една и съща тематична
област, вследствие на което се илюстрират мултивариантни подходи към решаването на
еднотипни задачи“. Най-яркият факт в подкрепа на усилията по тази цел е порталът,
който чрез BOSC обединява различните научни инфраструктури в България така, че
партньорите получават достъп до големи обеми от данни, високопроизводителни
изчисления и отворени образователни ресурси.
Изгражда се Лаборатория „Автоматизация на иновативните технологични
процеси“ във връзка с ОП по НОИР, с нова модерна научна инфраструктура.
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В подкрепа може да се приведе и резултат от анализа на съвместните публикации
(Приложение 2). Съавтори на 11 статии са представители на две и повече институции,
партньори в Програмата, а някои от тях и с чуждестранни съавтори. Това обстоятелство
е знак за консолидация и обединение на академичния потенциал.
Но остава въпросът доколко интердисциплинарните екипи, запознати с найсъвременни постижения в информационните технологии, преследват общи цели и имат
потенциал и мотивация за съвместна работа. Доколко синергията, от която се очаква повисока ефективност, на практика се случва?
От казаното се създава усещането, че са направени добри стъпки по правилния
път. Но конкретните сведения и доказателства, че е налице устойчиво обединение и
консолидация на ресурсите, координиране и подобряване на работата на
инфраструктурата, не са достатъчно убедителни.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Третата година на Програмата, независимо от епидемиологичната обстановка, е
много успешна. Изводите могат да се обобщят в два аспекта: формални и неформални
критерии за оценка.
Формалните критерии са текстови и числови и са обявени в официалните
документи на ИКТвНОС. Оценките в одита се съдържат в Приложение 1, където е
съпоставено планирано с постигнато задача по задача, и в Таблица 1 и Таблица 2 за
получените числови резултати по индикаторите.
От Приложение 1 може да се установи, че невинаги има еднозначност за
съответствието между зададени и постигнати резултати, както и достатъчно
информация по някои от тях. Но научните постижения по обем, значимост и признание
далеч надхвърлят първоначалния замисъл при планирането на Програмата, а работата,
която е свършена, има изключително голям обем и научна сложност.
От таблиците за постигнатите числови резултати на индикаторите се вижда, че
само в отчетната година, която е една трета част от обема на Програмата, 12 от
индикаторите за целия период са преизпълнени, в повечето случаи в пъти (до 6 пъти).
Индикатор с най-голям коефициент на значимост е броят и рангът на научните
публикации. Само тези от тях с висок ранг, които са предмет на планиране, са повече от
два пъти преизпълнени на база тригодишния план.
Неформалните критерии са свързани с ползите за обществото и държавата, за
които няма подходяща метрика.
Налице е голям обем от дейности, съпричастие с проблемите на обществото и
държавата и помощ за тяхното решаване. Много е направено за постигане на
поставените цели. Но самите цели са цели и политика на обществото и държавата за попродължителен период, изискват много ресурси и време и не може и да се очаква, че
ИКТвНОС ще ги реши изцяло. В Програмата са постигнати много повече и значими
резултати, отколкото се е предполагало в нейния замисъл.
От изложеното, независимо от някои бележки и препоръки, логично следва
одобрението на извършената работа и получените резултати през трети етап от
Програмата и тяхната висока оценка.
20.12.2021, гр. София

Проф. дтн Христо А. Христов

