Становище във връзка с публикуваната Стратегия за Изкуствен Интелект на
България в портала за Обществени консултации
Клъстер Изкуствен Интелект България в партньорство с Биотехнологичен и
Здравен Клъстер и Обединено Дрон Общество изказват своето становище за така
предложената за обществено обсъждане концепция за развитието на изкуствения
интелект в България до 2030 г. Запознати сме и подкрепяме професионално
изготвеното правно юридическо становище на Фондация "ЛИБРе".
Надяваме се нашите препоръки и становище да доведат до отворен диалог и
усъвършенстване на документа, който ще бъде залегнат в основата на бъдещата
Стратегията на България за Изкуствения Интелект!
Нашето мнение за предложената концепция (В заглавието на Раздел 6 от
Концепцията некоректно се използва думата „стратегия“, предвид избраният
от авторите на документа подход за „концепция“)
1. Предложената концепция е добра академична основа на бъдещата
стратегия. Въпреки това изцяло липсва връзката с другите участници в
екосистемата - бизнес, инвеститори, НПО, гражданско общество, общини и
региони. Необходима е тяхната по-голяма включеност с цел устойчивост,
прозрачност и приложимост.
2. Не е отчетена спецификата на отделните региони в страната, което
изключва възможността да по-голямо въздействие и реална реализация
предвид спецификите на отделните региони в България.
3. Не е посочено взаимодействието с новата Агенция по иновации и научни
Изследвания, която се предвижда да управлява и координира иновативните
и научно изследователски и приложни проекти и политики в страната.
4. Не са упоменати някои от най-важните измерения на ИИ - прозрачност,
липса на дискриминация, обяснимост и др.
5. Няма данни и визия за създаване на тематични регионални DIHs
6. Не са дефинирани достатъчно ясно правила за по-голяма включеност и
участие на бизнеса, опосредстване на връзката му с университета.
7. Не е спомената връзката с една от най-големите инвестиции на страната,
свързана със създаването на суперкомпютър в София Тех Парк, който ще
бъде част от Европейската мрежа EuroHPC. Няма и ясно дефиниране и
рамкиране на условията и правилата (дори споменаване за изготвяне на
методология/указания за използване на останалата част от наличната
инфраструктура в България.
8. Няма точна и ясна дефиниция за Технологичния Трансфер (няма план за
прозрачност и оценка - KPIs). Липсва яснота, опит и предложения, които да
опосредстват проектите свързани с тази дейност. До настоящия момент
има множество неработещи модели, създадени въз основа на подобни

общи и пожелателни насоки. Често това се свързва с липса на бизнес
модел и определяне на методология за измерване на резултатите.
9. По данни от Концепцията: “Утвърди се добра практика да се развива и
актуализира Национална пътна карта за научна инфраструктура.”
Така създадената Пътна карта не дава реална информация за
оборудването - не е ясно коя машина работи, дали има предвидени
консумативи и експерти, които да работят с нея. Няма информация как и за
какво би могла да бъде използвана от бизнеса, нито как и дали се
стопанисва. Какви са нейните възможности за реализация на различни
изследвания и бизнес модел, който да комерсиализира и натоварва
оборудването.
10. Предложени са приоритетни сектори за първия етап на изпълнение на ИИБГ (2021-2023 г.) - научни и научно-приложни изследвания; интелигентно
селско стопанство; интелигентно извличане на данни в
здравеопазването.
Не става ясно как са подбрани посочените области, както и в какви
конкретни инициативи по ресори ще намерят приложение. Не са включени
регионалните специфики и реалната картина от частния сектор (например,
финтех, креативни индустрии и други)!
11. В Концепцията се цитира: “Комисията приканва и държавите членки да
допринесат за изграждане на европейска „екосистема“ за развитие и
използване на Изкуствен Интелект при пълно зачитане на ценностите и
правата на гражданите.”
В така предложената Концепция не е включена нито една мярка или
препоръка за екосистемите!
12. Липсват препоръки за обмен на данни със страни извън ЕС. Тук ще дадем
особен фокус върху Сърбия и Балканите. Липсата на ясна перспектива за
колаборация с други Балкански държави противоречи на
ОбщоЕвропейската и Национална политика за Балканите.
13. В предложения документ, цитираме: “Разширяване и обогатяване на
дейността на Българската асоциация по изкуствен интелект (БАИИ)”
От екипа на клъстера не успяхме да намерим информация кога и от кого е
създадена, какви са целите и заложените очаквани резултати от дейността
й. Не на последно място и резултати от дейността на тази Агенция.
14. В концепцията липсва анализ на състоянието на сектора (направен е само
преглед на стратегически документи) и визия за развитието на сектора

(посочените цели/под-цели са твърде общи и не почиват на конкретни
индикатори за успех).
Препоръки:
❏ Създаване на работна група или работни групи за създаване на финална
версия на концепция или стратегия за ИИ в България с участието на
партньори от екосистемата - заинтересованите министерства, академични
институции и университети, предприемачи, инвеститори, бизнес, клъстери,
общини и региони. Ясно дефиниране на целите: краткосрочни (1-3 години),
средносрочни (3-9 години) и дългосрочни (10+ години). Концепцията
предлага обща рамка на първия етап на изпълнение (2021-2023 г.), но не
съдържа препратки и/или предложения за втори и следващи етапи (в какви
времеви рамки ще се развиват, какви мерки ще включват, кои сектори биха
попаднали в тях и т.н.).
❏ Включване на Крос-секторно, крос-индустриално мултидисциплинарно и
крос-регионално партньорство. Създаване на предпоставки за реализация
на подобен тип проекти
❏ Създаването на тематични експертни звена, обвързани с приоритетните
области по ИСИС.
❏ Създаване на конкретни и измерими мерки за отварянето на научната база
в България за бизнеса и засилване на схемите за подкрепа на публичночастното сътрудничество
❏ Създаването на условия за създаване и развитие на регионални и
иновационни екосистеми.
❏ Тясно сътрудничество и обмен на добри практики от Европа по отношение
на развитие на иновациите, по примера на Англия, Австрия, Германия и
т.н.- Проектът Безграничен Изкуствен Интелект
❏ Създаване на ЕТИЧНИ звена/комисии. Темповете на развитие на високите
технологии дефинират ясната нужда от обособяването на специализирани
етични звена, които да се занимават специфично и приоритетно с етиката в
изследователската дейност и комерсиализация, както и с прозрачността,
липсата на дискриминация и обяснимостта.
=> Етични (секторно- или организационно-ориентирани) комисии при
провеждането на изследвания или внедряването на конкретни решения,
основани на ИИ
=> Разработване на секторни етични кодекси за поведение – за сектори,
развиващи ИИ, или сектори-консуматори, при които използването на
системи с ИИ се характеризира с висок риск за правата и свободите на
гражданите и/или специфични правни, етични и социални
предизвикателства пред въвеждането на технологията
=> Разработване на етични насоки за конкретни бизнес направления,
бизнес модели, основани на ИИ, и/или крос-индустриални приложения като
ключово допълнение към стратегически реформи, законодателни
изменения и/или конкретни държавни политики

❏ Създаване на предпоставки за предприемачество в университетите и
държавните научни звена с подкрепата на бизнеса и клъстерите.
❏ Създаване на акселераторски програми и условия за създаване на Spin off
компании в научните заведения. Осъвременяване на системата за патентна
защита
❏ Създаване на стимули за националните медии, които да популяризират
иновациите и научните достижения (Научен ПР/Sciences PR), както и да
обучение на учените на меки умения и презентиране на научните
достижения.
❏ Създаване на функционална система за комерсиализация на технологиите.
Картографиране на на съществуващите ресурси и потенциал на България
по отношение на върховите технологии, който да обхваща научната
инфраструктура, бизнеса, анализ на пазара, прогнозиране на
нововъзникващите пазарни изисквания, създаване на бизнес модели.
❏ Привличане на водещи световни компании и специалисти в сферата на
Изкуствения Интелект
❏ Комуникация и диалог с българската диаспора в сектора на Изкуствения
Интелект
❏ Организиране на Публичен диалог и информираност на широката
общественост по отношение на потенциалните възможности и
евентуалните рисковете при интеграцията и експлоатацията на
технологията
❏ Насърчаване на приложенията на Изкуствен Интелект с употреба на
българския език
❏ Създаване на стимули за привличане на частни инвестиции в развитието на
частната научно развойна дейност (R&D), както и публични изследвания и
разработки в областта на изкуствения интелект
❏ Създаване на предпоставки за осъществяване на успешни практики в
Трансфера на Технологии
❏ Създаване на „One Stop-shop“ за информация, свързана с Изкуствен
Интелект
❏ Насърчаване на създаване и проектиране на успешни зелени/екологични
проекти, свързани с Изкуствен Интелект (Green AI)
❏ Създаване на национална система за управление на данни
❏ Увеличаване на достъпността на отворени данни. Развитие на процеса на
преобразуване на публични данни, собственост на държавните институции, в
отворени формати, подлежащи на машинно обучение.
❏ Въвеждане на Национална инициатива за насърчаване на баланса между
половете в технологиите
❏ Идентифициране и генериране на стойност от данните като източник на
бъдеща конкурентоспособност

❏ Анализ на ситуацията в България и картографиране на компаниите и
специалистите в областта на Изкуствения Интелект.
❏ Създаване и публикуване на насоки материали за стартиране и оценка на
проекти свързани с Изкуствения Интелект, както и за генериране на идеи
(включително отговорно развитие и устойчиво управление на решения в
Изкуствения Интелект, методология за оценка на въздействието и т.н.)
Крос Индустриални и Крос Секторни направления за развитие и приложение
на Изкуствения Интелект
❏ Роботика и автономни системи
❏ Биотехнологии
❏ Земеделие
❏ Околна среда и екология
❏ Транспорт и мобилност
❏ Отбранителна индустрия и сигурност
❏ Безпилотни въздухоплавателни устройства (дронове)
❏ Космически Технологии (например, използване на сателитни данни)
❏ ФинТех
❏ Кибер Сигурност
❏ Публични услуги
❏ Умни Градове
❏ Крос Секторни направления с високо ниво на риск за крайните потребители,
като правосъдие, развлекателната индустрия, услугите в областта на
маркетинга, рекламата и обслужването на клиенти и т.н
Ключови индикатори за изготвяне на стратегията
❏ Работна сила
❏ Дигитализация / инфраструктура
❏ Сътрудничество между индустрията и академията
❏ Капацитет за обучение
❏ Качество на Образованието и мултидисциплинарна насоченост на
образователните инициативи
❏ Регулации
❏ Иновационна екосистема
❏ Приложение в индустрията
❏ Приложение в публичния сектор
❏ Крос-Секторно сътрудничество
❏ Регионално и крос-регионални сътрудничество

❏ Международно сътрудничество
--------------------------------------Клъстер Изкуствен Интелект България (www.aicluster.bg) е професионална
неправителствена организация, ангажирана с изграждането на устойчива
екосистема в сектора на изкуствения интелект. Технологичният профил на
клъстера специалисти с дългогодишен теоретичен и приложен опит в
областта на изкуствения интелект, машинното обучение, големите данни и
науката за данни и техните приложения в областта на Computer Vision, NLP,
IoT, AR, VR, клиентско моделиране, зелен AI, облачни изчисления и мрежи и
взаимосвързаност - Умни Градове и други.
Клъстерът успешно си партнира с редица институции и организации,
включително Министерство на икономиката, ИАНМСП, Столична община,
BESCO (Българска стартираща асоциация), Българска агенция за инвестиции,
GATE, Медицински университет-Пловдив, Университет Тракия в Стара
Загора, EEN и други .
Клъстер Изкуствен Интелект България е изградил успешно сътрудничество с
Биотехнологичен и Здравен Клъстер България (Health & Life Sciences Cluster),
PARA и Асоциация Обединено Дрон Общество, за да стимулира и създаде
проекти с висока стойност между индустрията.
Клъстерът е член на Консултативния съвет на БРАИТ / BRAIT (Българска
работодателска асоциация за иновации и технологии), заедно с Автомобилен
клъстер, Мехатроника клъстер, БАИТ, БАСКОМ, ИКТ клъстер и други.
Клъстер Изкуствен Интелект България участва в организирането на
поредицата предприемачески събития Pitch2Pitch в партньорство с Premium
Coworking Spaces, Impetus Capital, Innovation Capital и редица рискови фондове,
организации на бизнес ангели и инвестиционни програми.
Сътрудничеството между различни екосистеми с изкуствен интелект носи
много големи предимства, обменът на експертни знания и шансът за мозъчна
атака на нови, уникални идеи са само два примера. Свързването на по-широка
мрежа заедно също е стъпка към целта да се направи Изкуствения Интелект
достъпен, достъпен и разбираем за всички. За да постигне това, Европа се
нуждае от амбициозна и задълбочена стратегия, включваща както бизнеса,
така и публичната администрация, така че идеите и импулсите могат да се
превърнат в прагматични социално-икономически възможности.

Инициатива за Безграничен Изкуствен Интелект (Borderless AI)
През лятото на 2020 г. Клъстер Изкуствен Интелект България в
сътрудничество с редица сродни организации, като AI Австрия, Швеция,
Сърбия и Великобритания стартира инициатива за Безграничен Изкуствен
Интелект (Borderless AI). Организациите споделят убеждението, че Европа
има потенциала да бъде световен лидер в иновациите на данните, което е
основата на бъдещия устойчив икономически растеж и социално
благосъстояние.

