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В рамките на Българското председателство 
на Съвета на Европейския съюз Министерството 
на образованието и науката в сътрудничество с Ев
ропейската комисия и по инициатива на българ
ския еврокомисар за цифрова икономика и цифро
во общестJо г-жа Мария Габриел на 19.04.2018 
г. се проведе в НДК конференция на тема „Фор

миране на дигиталното бъдеще на Европа: 

Високопроизводителни изчисления за научни 

и промишлени приложения в изключителни 

мащаби". Участници в тази ключова инициатива 
за стратегията на Европейския цифров пазар бяха 
представители на европейските институции, на 
академичните среди, на национални, регионални 
и местни публични органи, на гражданското об
щество и бизнеса. 

Основната цел на конференцията, която се 
проведе на изключително високо ниво, беше по
вишаване на осведомеността относно ролята на 
високопроизводителните изчислителни техноло
гии (High Perfonnance Computing - НРС) за фор
мирането на цифровото бъдеще на Европа и за 
осигуряване на решения на множество социални 
и икономически предизвикателства. 

Фокус на обсъжданията беше въздействие
то на високопроизводителните изчисления за раз
витието на научните изследвания и иновациите 
с акцент върху възможностите за повишаване на 
конкурентоспособността на страните от Южна и 
Източна Европа. Другият основен фокус на съби
тието беше ролята на високопроизводителните из
числения в сферата на медицината и по-конкрет
но - човешкият мозък като една от най-сложните 
системи, но също така и персонализираното здра
веопазване и медицина . Съвременните научни из
следвания и иновации в областта на медицината 
разчитат на прецизния и бърз анализ на огромно 
количество данни и нови технологии, както и чо
вешки ресурси, притежаващи адекватни умения в 
областта на информационните и комуникацион
ните технологии, биоинформатика и др. 

Конференцията е ключов момент в процеса 
на трансформирането на дигиталното ни бъдеще, 
на която беше обсъдено и предложението на Ев
ропейската комисия за съвместно предприятие 

EuroHPC, инфраструктура от високопроизводи
телни изчислителни технологии (НРС), което ще 
се внедри в цяла Европа и цели постигане на зна
чително повишаване на научния капацитет и про
мишлената конкурентоспособност в Европейския 
съюз. Предприятието ще подпомага също така 
програма за научни изследвания и иновации, коя
то ще разработва технологии и машини (хардуер), 
както и приложения (софтуер) за тези суперком
пютри. Инфраструктурата EuroHPC ще осигу
ри на европейската промишленост и особено на 
малките и средните предприятия (МСП) по-добър 
достъп до суперкомпютри за разработване на ино
вативни продукти. 

Министър-председателят Бойко Борисов 
приветства инициативата на Комисията за създа
ването на център за дигитални технологии и изра
зи задоволство от участието на България в изпъл
нението на плановете за създаване на европейски 
суперкомпютри. Той изтъкна, че развитието на 
супертехнологиите ще помогнат за по-бързата ди
гитализация у нас и на Балканите, ще е стъпка към 
осигуряване на защита от кибератаки и мощен 
стимул за развитие на научните изследвания в ре
дица области. Той обърна внимание на традициите 
на България и успехите на младите ни олимпийци 
в областта на информационните и комуникацион
ните технологии. Премиерът изрази надеждата си 
за изграждането на мрежа от центрове за компе
тентност на местно ниво, за да могат малките и 
средни предприятия, научната общност и публич
ният сектор да получат достъп до високите техно
логии. България има традиции в ИКТ и потенциал 
да стане регионален лидер в сферата на високоп
роизводителни изчислителни технологии. 

Зам-министърът на МОН проф. д.т.н. Иван 
Димов определи конференцията като знаково съ
битие от календара на българското председател
ство на ЕС, който трябва да бъде прагматичен и 
конкурентоспособен съюз, силен фактор на све
товната сцена. Ефективното сътрудничество меж
ду страните от Западните Балкани ще увеличи 
достъпът на български учени до международни 
изследователски и иновационни мрежи, до по-го
лямо транснационално финансиране и реел. спо-
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собността на българската система за научни из
следвания за постигането на по-бързи и по-добри 
резултати за обществото и икономиката не само на 
страната, но и на региона. Той беше категоричен, 
че учените ни са добри в създаването на паралел
ни алгоритми, които са в основата на свръхбързия 
софтуер. Интелигентният, устойчив и приобща
ващ цифров растеж е пряко свързан с устойчиви 
икономически и социални ползи за обществото: 
електронно управление, електронно обучение, 
електронно приобщаване и електронно здравео
пазване. 

,,Този фррум е платформа за дебат за роля
та на суперкомпютрите за цифровото бъдеще на 
Европа, за решенията чрез тях на социални, науч
ни и индустриални предизвикателства и за роля
та на НРС за хората и предприятията" - заяви в 
изложението си г-жа Мария Габриел. В изграж
дане на съвместното предприятие EuroHPC като 
интегрирана инфраструктура от световна класа за 
суперизчисления и данни НРС, в което Европей
ската комисия ще инвестира 1 млрд. евро, освен 
България ще се включат още 15 страни. Те са се 
ангажирали за съвместни инвестиции за изграж
дането на интегрирана инфраструктура от светов
на класа за суперизчисления и данни в областта на 
медицината, климатичните промени, индустрията 
и други предизвикателства на нашето съвремие. 
Тя ще бъде достъпна за целия ЕС, като по този на
чин ще се обединят европейските интереси в един 
общ проект, който ще помогне Европа да се вър
не сред първите суперкомпютърни сили в света. 
Това включва три основни цели: да се купят ма
шините, да се използват в техния пълен потенциал 
и с изцяло европейска технология. Това означава: 
първо, придобиване на суперкомпютри от водеща 
класа и изграждане на НРС инфраструктура и ус
луги, които да са достъпни за широк спектър евро
пейски потребители, от академичните среди, през 
малките и средни предприятия, до публичния сек
тор; второ, реализиране на върхови постижения 
в НРС приложенията, успоредно с развитието на 
цифрови умения; трето, гарантиране създаване
то на европейска независима и конкурентна НРС 
технология и система на доставки, включваща и 
бъдещите квантови технологии, което е от клю
чово значение за инвестирането в разработването 
на микропроцесори, за осигуряване на собствена 
НРС технология. Политиките, които трябва да се 
формулират в бъдеще, като здравеопазването, пер
сонализираната медицина, енергетиката и клима-
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та, са основани на напредналите високоскоростни 
компютърни програми и симулации. 

Съвместното предприятие EuroHPC ще до
несе огромна полза на Европа. То ще е за всички 
- от индустрията, малките и средни предприятия,
науката, до публичния сектор във всички държави
членки и особено в онези, които нямат своя собст
вена развита национална НРС инфраструктура.
EuroHPC изисква солидни инвестиции. За 2019 г.
и 2020 г. трябва да се инвестират над 1 млрд. евро
заедно с държавите членки, които ще подкрепят
до 2020 г. развитието на две предексафлопс маши
ни, няколко суперкомютри от среден клас, както и
ексафлопс* технологията.

Понастоящем нито един от първите десет су
перкомпютъра не се намира в Европейския съюз, 
ние нямаме суперизчислителна мощност, която да 
съответства на икономическия потенциал на съ
юза. Въпреки че ползваме около 30% от ресурсите 
на високопроизводителните изчислителни ресур
си по цял свят, нашата индустрия осигурява едва 
5% от технологията. Това крие опасност данните, 
произведени от европейските научноизследова
телски центрове и индустрията, да бъдат обработ
вани извън Европа, да ставаме все по-зависими от 
външни за Европа доставчици на данни и услуги, 
което, от своя страна, ще подтикне европейските 
изследователи и иноватори да се преместят там, 
където имат достъп до висококачествените мощ
ности за обработка на данни и високопроизво
дителните изчислителни технологии. С реализи
рането на амбициозната европейска инициатива 
- съвместното предприятие EuroHPC, Европа ще
трябва да стане четвъртата сила в цифровата ико
номика.

Високопроизводителните изчислителни тех
нологии са ключови за цифровата трансформация 
на индустрията и обществото, тъй като доприна
сят редица традиционни сектори на икономиката 
да станат по-продуктивни, да създават нови ино
вативни продукти и услуги, които да имат по-ви
сока добавена стойност. От своя страна, новите 
бизнеси и стартъпи създават приложения с висока 
добавена стойност, благодарение на ефективно
то обединяване на НРС с други технологии, като 
изкуствения интелект или чрез анализа на големи 
обеми от данни. Цифровата трансформация на 
науката позволява да се правят нови открития и 
научни постижения. Днес повече от 700 научни 
приложения зависят от високопроизводителните 
изчислителни технологии. 

• ексафлопс - един милиард милиарда изчисления в секунда (бел. ред.).
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Инициативи като хъбовете за цифрови ино
вации, Центровете за компетентност по изкустве
ния интелект, високопроизводителните изчисли
телни технологии и киберсигурността ще дадат 
възможност да се възползваме от ползите на тези 
ключови технологии. България, която има своите 
пионери в областта на компютърните технологии 
- Джон Атанасов и академиците Любомир Или
ев, Ангел Ангелов и Кирил Боянов, би могла да се
възползва от своя дългогодишен опит и традиции
в суперизчисленията и техните приложения и да
играе жизненоважна роля в Югоизточна Европа
и Западнит; Балкани в ключови области като ге
номиката, °11:рогнозирането на времето и климата,
биомедицината, материалознанието, изпитанията
на лекарства и молекулярната динамика. България
има потенциал и желание да бъде фактор при пос
тигането на общата ни цел - европейски супер
компютри от световна класа.

„Затова нашата дългосрочна амбиция е ясна 
- да подкрепим създаването на съвместното пред
приятие EuroHPC и да имаме резултати и видими
ползи не само през следващите няколко години, но
и след 15, и след 20 години", изтъкна още евроко
мисарят Мария Габриел. Тази суперизчислителна
техника ще отвори път за научните изследвания и
приложения, напр. за създаване но нови лекарства,
козметични продукти и симулация на ефектите от
тях, медицинско персонализиране на диагности-

ката, разбиране и моделиране на човешкия мозък, 
предвиждане на промените в климата, и т.н., както 
и за индустрията. Тя съобщи, че през м. май, като 
част от следващата многогодишна финансова рам
ка, ще предложи амбициозна Цифрова програма 
за Европа, която ще заложи на взаимодействието 
на високопроизводителните изчислителни техно
логии с други цифрови приоритети, като изкуст
вения интелект, киберсигурността, цифровизира
нето на публичните услуги и цифровите умения. 

По време на форума в отделни сесии и па
нели са били дискутирани и представени примери 
за използването на НРС за върхови научни изслед
вания; нововъзникващи компютърни стратегии и 
техните конкретни перспективи за прилагане и 
въздействие върху науката и икономиката; нара
стващата роля на НРС в неврологията - проектът 
за човешки мозък FET; ролята на НРС в Югоизточ
на Европа. В рамките на събитието заместник-ми
нистърът проф. Иван Димов и еврокомисарят Ма
рия Габриел са подписали съвместна декларация 
за присъединяване на България към инициатива
та „Съюз за един милион европейски геноми". С 
документа ще бъдат развити съществуващите на
ционални инициативи за персонализирана меди
цина и ще бъде засилено сътрудничеството между 
държавите членки на ЕС и Европейското иконо
мическо пространство в тази област. 

Съюзът на учените в България честити на акад. Александър Петров - член на секция 
,,Физика" и председател на Съюза на физиците в България, удостояването му с орден „Св. 
св. Кирил и Методий" - огърлие, за заслуги в областта на образованието и природните нау
ки. 
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Откритията на акад. Петров са в основата на множество от съвременните най-високо тех
нологични научни разработки в областта на бионанотехнологиите, мембранната биофизика 
и физиката на живата материя. 

Изказвайки уважението си към цялостната му творческа и обществена дейност му поже
лаваме още дълги години крепко здраве и творческо дълголетие! 
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