


Кратка история



Проблеми

Финансови
загуби

Неефективно 
използване на 

ресурси

Липса на 
наблюдения от 

полето

Неструктурирано 
управление на 

процеси



Липсата на структурирана информация за 

процесите в лозята може да доведе до:

● Лоша проследимост на дейностите

● Липса на анализ за ефективността на ресурсите

● Късна реакция за третиране на болести



+
Метеорологични данни от 

лозовите масиви
Анализ на данните и 

прогнозиране на резултатите

Как работи





Дигитализация на хартиените 

дневници



Възможности

• През 2021 само 15% от фермерите 
използват софтуерни системи за 
информирани решения

• Европейска зелена сделка 2030



Стойност за клиента

Оптимизация на разходи и 
процеси

Качествена реколта

+



Дигитализирани лозови масиви

*2022г.



Резултати за обикновена мана

• През 2021 моделът за обикновена мана достига 95% 
точност в Тера Тангра (Югоизточна България)

• През 2021 два дни след индикация за риск от инфекция, 
са наблюдавани първи симптоми по листата в Типченица 
(Северозападна България)

• През 2022 един ден след индикация за риск от инфекция, 
са наблюдавани първи симптоми се по листата в Тохун, 
Поморие



Екип

• Ентусиаст технолог         

(винен)

• Софтуерен инженер с 6+ 

годишен опит

• Магистър по технологично 

предприемачество и иновации 

в ИТ.

• Хоноруван преподавател в 

Софийски университет от 2019

• Ентусиаст технолог 

(софтуерен)

• Софтуерен инженер с 6+ 

годишен опит

• Магистър по технологично 

предприемачество и иновации 

в ИТ.

• Хоноруван преподавател в 

Софийски университет от 2019

• Ентусиаст технолог 

(професионален)

• Агроном с 9+ годишен опит в 

лозови масиви в България и 

Италия

• Магистър по винарство и 

енология в Монпелие

Благой Анастасов Николай СапунджиевАнелия Павлова



Бъдещи планове за развитие

Европейски пазар 2023г. Американски пазар 2024г.

● Подобряване на алгоритмите 
за риск от инфекция

● Препоръки за действия на 
базата изкуствен интелект

● Предвиждане и индикация за 
паднали градушки

● Разчитане на данни от сателитни 
изображения и дронове

● Снимково разпознаване 
фенологична фаза на лозата

● Коопериране на клиентите за 
извършване на съвместни 
дейности



Заключителни думи от автора



Въпроси

• Имейл: beviners@gmail.com

• Телефон: +359 898 65 38 76

mailto:beviners@gmail.com

