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Резюме
Националната научна програма (ННП) на МОН „Интелигентно растениевъдствво“
си поставя следната цел:
ОБЩА ЦЕЛ:
Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на
модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза,
както и за цифрово управление на земеделски стопанства с растениевъдно
направление за осигуряване на устойчива и ефективна продоволствена система.

1. Насочени фундаментални изследвания - Проучване на възможностите и
разработване на модели за използването на роботизирани технологии, сателитни
изображения и дигитални методи за диагностика, прогноза и управление на
производството на качествена растениевъдна продукция и без негативни ефекти
върху климата и околната среда.
2. Приложни изследвания - свързани с внедряване на дигитални технологии в
земеделски стопанства, специализирани в производството на полски, технически
култури, етерично-маслени култури, плодове и зеленчуци.
3. Разпространение на резултатите от научно-изследователската дейност.
4. Трансфер на знания към съответните управленски органи (разработване на
научно обосновани стратегии и програми за устойчиво управление).
5. Стимулиране
на
мултидисциплинарно
партньорство
между
изследователски екипи и бизнес партньори с различна научна насоченост.
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Същносттта на научните задачи, предвидени в ННП ‚Интелигентно
растениевъдство‘ е свързана с:
Целенасочените научни и приложни изследвания по отношение на приложението на
изкуствения интелект и дигиталните технологии в земеделието ще доведат до намаляване на
разходите за земеделските стопани, подобряване на управлението на почвите и качеството на
водите, ограничаване на използването на торове и пестициди, намаляване на емисиите на
парникови газове, подобряване на биологичното разнообразие и създаване на поздравословна околна среда за земеделските стопани и гражданите.
Тематиката и целите на настоящата програма съгласно Националната стратегия за
развитие на научните изследвания до 2030 г. се отнасят до един от приоритетите за насочени
фундаментални изследвания и следните приоритетните направления за развитие на
приложните научни изследвания:
-

Подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на
околната среда, градска среда и транспорт и др.;

-

Мехатроника и чисти технологии;

-

Информационни и комуникационни технологии;

-

Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика и терапия, зелени, сини и
екотехнологии, биотехнологии, екохрани.

Научните изследвания в настоящата програма ще подпомогнат развитието на
земеделието като високотехнологична, устойчива, високопродуктивна и атрактивна сфера от
българската икономика, която ще спомогне за подобряване на условията на живот на
земеделските стопани и на селските райони като цяло. В допълнение тези изследвания ще
допринесат за по-устойчиво управление на природните ресурси, намаляване на вредното
въздействие на земеделието върху околната среда и климата, намаляване на употребата на
пестициди и повишаване на качеството и безопасността на земеделската продукция, с което
да се гарантират продоволствената сигурност и общественото здраве.
Заложените цели и научни задачи имат пряко отношение и адресират целите на:
-

Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. „Да преобразим света“
и на включените в нея 17 глобални цели за устойчиво развитие;

-

Зелената сделка на Европейската комисия 2020 г.;

-

Стратегията „ От фермата до трапезата“;

-

Програмата „Цифрова Европа 2021 – 2027“ ;

-

Националната програма „Цифрова България 2025;

-

Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Република
България;

-

Стратегия за развитие на изкуствения интелект в България до 2030 г. - предварителна
визия.

Получените научнообосновани резултати ще спомогнат за:


бъдещото изпълнение на Стратегическия план през новата Обща селскостопанска
политика 2021-2027 г., основан на анализите на потребностите и нуждите на страната
ни в областта на земеделието, както и на приетата европейска стратегия „От фермата
до трапезата“ за ускоряване на прехода към устойчива хранителна система.
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стимулирането на целенасочените научни изследвания и политики в областта на
земеделието, храните и биоикономиката, за осигуряване на устойчиво производство на
храни, устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата,
и балансирано развитие на биоикономиката.



изграждането на капацитет и обединяване на ресурси и знания във водещи
направления на приоритет „Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско
стопанство, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика“ в Рамковата
програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и ‚Хоризонт Европа‘
2027.

Програмата е насочена към получаването на конкретни научни и приложни резултати,
които се очаква да допринесат не само за повишаване нивото на научно-изследователската и
внедрителска дейност в България, но и за обвързване на нейните резултати с ползите, които
се предоставят на обществото, в т.ч. бизнеса, индустриите, потребителите и качеството на
живот, включително качеството и безопасността на селсктопанската продукция и храните,
опазването на околната среда и други.
Водещият партньор в Консорциума е Аграрен Университет (AУ)-Пловдив, а
предефинираните партньори в Консорциума са:








Аграрен Университет-Пловдив
Българска академия на науките (ИМЕХ, ИИКТ, ИКИТ-ТТО Space technology)
Селскостопанска академия
Тракийски Университет - Стара Загора
Русенски Университет «Ангел Кънчев»
Национален Институт по Метеорологи и Хидрология (НИМХ)
Висше военно морско училище « Н.Й. Вапцаров»

Програмата е организирана в четири Компонента (K) и тринадесет Работни Пакета
(РП):
• К1- Дигитални, IoT и роботизирани
технологии при производството на
растениевъдна продукция. Изграждане
на инфраструктура на интелигентно
растениевъдство.
• К2 - Диагностика и прогноза чрез
изкуствен интелект
• К3 - Интелигентна система за
управление на земеделските процеси
• К4 - Изкуственият интелект и
дигиталните технологии - двигател на
иновативните системи за управление,
секторната динамика и промяната в
качеството на живот.
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Дейности през отчетната Първа година на Програмата
Описаните дейности по-долу се отнасят до периода от 19.03.2021 до 19.03.2022 г.
Научните колективи работиха в няколко направления:

Организационно-административна:

















Организиране на работните колективи и екипи по отделните запланувани научни
задачи и теми по Работни Пакети.
Уточняване и приемане на Правилата за управление и на Програмата, както и неговото
изменение и допълнение, по предложения на колективите.
Приемане от Изпълнителния Съвет (ИС) на Работния и Финансов план на Програмата
за Година Първа и одобрението му от МОН.
Координиране на работните колективи и екипи по отделните запланувани научни
задачи и теми по РП, координация на дейностите, включително в условията на
пандемична обстановка в страната.
Изясняване на процедурите по заявки за финансиране от страна на научните колективи
по РП за изпълнението на научните задачи, както и Плана за вида на обществените
поръчки на ниво ННП 'ИР' 2021 г.
Приемане от ИС и свеждане до Компонент-координаторите и ръководителите на РП
„Указания за изготвяне и представяне на научен отчет за изпълнение на научните
задачи‘, и изготвянето и представянето на междинните научни и финансови отчети за
изпълнение на научните задачи от партньорите в Консорциума“.
Приемане от ИС и прилагане на процедури по:
- изменение в състава на научните колективи (изключване или включване на
допълнителен научен или обслужващ персонал) на РП, с предимство на младите учени,
докторанти и пост-докторанти на РП.
- научна публикационна дейност и разпространение на резултатите от Програмата.
- изказване на благодарности в научни публикации и при разпространение на
резултатите от Програмата.
Стриктно спазване на Правилата за управление на Програмата, Комуникационната
стратегия и Планът за разпространение и експлоатация на научните резултати от ННПИР, при форс-мажорни обстоятелства, предизвикани от пандемията от COVID-19 в
страната.
Изпълнение на задачите по информационната и комуникационна стратегия за
разпространение на резултатите от научноизследователската и развойна дейност на
Програмата.
Приемане на съдържанието и функциониране на Интернет-страница на Програмата и
изпълването й със съдържание.
Организиране на Първа Работна Среща на ННП-ИР във ВВМУ „Н.Вапцаров“ –
партньор по Програмата през м.Септември 2021 г.
Осъществяване на съвместни научни публикации и участие в научноизследователски
форуми, организирани от или участници от научните колективи в Работните Пакети на
Програмата.

Колективите в отделните Компоненти и РП, отчитат известно забавяне на изпълнението
на предвидените научноизследователски дейности през първата половина на Първата Година
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от изпълнението на ННП-ИР, предизвикано от извънредната ситуация с корона-вируса и
честите прекъсвания, поради карантината в страната
Въпреки това, в повечето колективи изпълнението на задачите се извърши по
първоначално приетият Работен и Финансов План на Програмата. Забавянето бе преодоляно
през втората половина на Първата година от изпълнението и затова не се наложиха промени
в цялостното годишно изпълнение на програмата.
В много от организациите, научните колективи се положиха много усилия да не изостават
с изпълнението на научните задачи. Но в някои от организациите се отчетоха затруднения с
използването на научната инфраструктура, адекватното ползване на административносчетоводното обслужване, провеждането на обществените поръчки заради принудителните
отпуски и закъсняване с доставката на специфични консумативи и материали за предвидените
лабораторни експерименти, забрана за командировки в страната и чужбина и т.н.
ИС на ННП-ИР изпъляваше дейнтите си и в режим на дистанционно управление на
работата на консорциума, но всички обсъждания и решения бяха вземани навреме и бяха
надлежно свеждани до Дирекция Наука на МОН.
За съжаление, предвид обстоятелствата, много от предвидените командировки в
страната и чужбина, главно за участие в научни форуми и представяне на резултатите от
Програмата не можаха да бъдат реализирани.
При така възникналите обстоятелства и проблеми, Ръководителите на РП и
Компонент-координаторите реагираха адекватно и според ситуацията, а при необходимост
отложиха във времето предвидени мероприятия и опити в лаборатория или при полски
условия, или техния формат се промени, за да не се допуска риск от разпространение на
зараза, да се работи с индивидуални предпазни средства и т.н.). Тези мерки се решаваха от
ръководствата на всяка партньорска организация, според инструкциите в самата организация
и тези на национално ниво.
Ръководителите на РП и ръководителите на научните задачи се информираха
регулярно за трудности при извеждане на задачите и доброто управление и разходване на
предвидените финансови средства за 2021 и 2022 г. При необходимост, те докладваха на
Компонент-координаторите и ръководството на Програмата. Планирането на дейностите,
обработката на някои научни и приложни данни/резултати, отчитането на дейности,
подготовката на научни публикации, или изпращане на доклади за бъдещи научни събития,
или други дейности продължи по график.
Координацията между ИС и Компонент-координаторите на ННП-ИР бе добра, което
позволи максимално бързо да се вземат адекватни решения по електронен път и присътвено,
спазвайки изискванията на Правилата за Управление на Програмата при форс-мажорни
обстоятелства. Партньорските организации в Консорциума, Компонент-координаторите,
Ръководителите на РП и ръководителите на научни задачи документираха надлежно и
подробно обстоятелствата, свързани със забавянето на изпълнението на научните задачи,
разписани и одобрени в Работния и Финансов План за 2021 г., причинени от извънредното
положение в страната и свързаните с него рестрикции засягащи работата им.

Научноизследователска и научно-приложна
През отчетния период на Първата Година на Програмата усилията на научните колективи
бяха насочени към дейности за изпълнение на предвидените в Работния и Финансов План
научни и научно-приложни задачи, а именно:

7

Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“



организационни и подготвителни дейности за обезпечаване изпълнението на научните
и експериментални дейности като координиране на екипи от учени, специалисти и
техници, подготовка на спецификации на необходимите материали, консумативи,
дълготрайни материални активи и услуги,



коориднационни дейности, свързани с организиране и провеждане на работни срещи
за планиране на дейностите по научните задачи с участие на учени от екипите на
всички участващи звена и организации, и обмен на информация,



дейности по извеждане на експерименталната (полска и лабораторна) и научната
работа по приетите от ИС и одобрени от МОН Работни и Финансови Планове за
Първата Година на Компонентите и РП на ННП,



участие в научни и други форуми (в онлайн или присъствен формат) за представяне на
научните и практически резултати от изпълнението на Програмата,



работа по изпълнение на Плана за Комуникация и Плана за експлоатация на
резултатите, в т.ч. изработване и функциониране на Интернет-страница на Програмата
с подробно представяне на целите, задачите и научните колективи, попопуляризиране
на Програмата,



организиране и провеждане на Работна Среща на ННП-ИР във ВВМУ „Н.Вапцаров“–
Варна, партньор по Програмата (Септ. 2021 г.), и Годишната Отчетна Конференция на
Програмата през Март 2022 г. в гр. Хисаря.

Координационното звено от водещият партньор АУ-Пловдив насочи усилията си към
подобряване на субординацията на широкият състав от участници от разнородни научни
колективи, създаването на синергия между научните колективи в рамките на научните задачи,
работните пакети и компоненти, допълване на дейностите по определени задачи и обекти за
насочване на работата на екипите към получаване на резултати с висока научна и практическа
стойност и обществено-икономическа значимост.
Ключови индикатори и показатели, разписани в Програмата, измерващи
ефективността на експлоатацията на резултатите от нейното изпълнение
БРОЙ

Индикатори
Брой научни публикации в
специализирани списания
и/или научни поредици с
импакт-фактор (IF) и/или
импакт-ранг (SJR)
Брой разработени и
предложени стратегии,
модели и технологични
решения
Брой участия в
национални и

планиран
и за 3 год. отчетени 1период
ва год.

изпълнение на
отчетени отчетени отчетени индикаторите,
2-ра год. 3-та год. ОБЩО
%

30

14

14

%

10

22

22

%

20

31

31

%
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международни научни
форуми и изложения
Брой мероприятия за
популяризиране на
получените резултати
(конференции, семинари,
кръгли маси,
информационни дни)

10

24

24

%

Общо – 125:
Брой на млади учени,
докторанти и студенти,
участвали в програмата
Брой изградени
международни научни
мрежи
Брой бизнес партньори,
привлечени в изпълнение
на програмата
Брой становища на
индустрията за интерес и
подкрепа на тематиката на
програмата и заявили
желание за съвместни
проекти
Брой браншови и други
организации, привлечени
за изпълнение на
програмата
Открити годишни отчети
за изпълнение на
програмата - обощени
отчети по РП и подробни
отчети с приложения

44 млади
учени, 48
докторанти ,
33 студента

125

2

3

3

5

10

10

%

5

6

6

%

3

3

3

%

3

13

13

%

15

%

Разходване на финансовите средства
Данните от предоставеният Междинен Финансов Отчет (приложен към този Междинен
Научен отчет) показват следната тенденция:




Финансовите средства са планирани съгласно изискванията на ННП и се изразходват
съгласно указанията на ИС на ННП, съгласувани с МОН. Дейностите по Програмата
се извършват по поставения план и съобразно периода на финансиране. По всички
научни задачи са планирани значителни по обем дейности и поради характера и
спецификата на изследванията обхващат дълъг период от време.
Средствата са изразходвани за закупуване на основни консумативи и материали за
провеждане на обща и специфична зследователска работа. Изразходвани са средства
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за частично изплащане на възнаграждения на научните колективи, реализиращи
започнатите дейности.
Въпреки сложната обстановка в страната и ЕС, мобилизацията от страна на
колективите и призивите от страна на ИС на Програмата доведоха до един сравнително
добър среден процент (71%) на изразходване на предвидените финансови средства,
одобрени и отпуснати от МОН за изпълнение на научноизследователските задачи за
Година 1-ва (вижте представният отделно Финансов Отчет за Година 1-ва, изготвен на
база финансовите отчети на 9-те партньорски организации).
Причините са горепосоченото недоизразходване са комплексни – закъснялото
стартиране и работа по задачите (реално през месец Април 2021 г.), по-дългото време
за подготовка, забавянията на обществените поръчки за апаратура и оборудване и
материали и консумативи, както и все още големите пречки пред реализиране на
командировки в страната и чужбина, и участието в научни форуми.

В обобщение, на база на получените резултати от изпълнението на ННП през отчетния
период, може да се направи заключението, че научната дейност по предвидените научни
задачи е успешно и бе изведено по предвидените и одобрени Работни Планове по Работни
Пакети и Компоненти. Членовете на научните колективи на Програмата отчетоха през м.Март
2022 г., че всички задачи и индикатори заложени в програмата са реализирани успешно и в
поставените срокове. Необходима е по-голяма мобилизация на научните колективи, както и
ръководствата на партньорските организации за координирано, целесъобразно и ефективно
разходване на финансовите средства, в съответствие с приетият Работен План.

Извършена работа по планираните научни задачи и получените резултати в 4-те
Компонента на Програмата през първата година
Резултатите могат да се обобщят така:
Съществени резултати през отчетният период - научно- Секторни
ведонства
и
практическа стойност и обществено-икономическа значимост обществено-икономически групи
с възможност за използване на
резултатите от ННП-ИР
КОМПОНЕНТ 1:
„Дигитални,
IoT и роботизирани
технологии
при
производството на растениевъдна продукция. Изграждане на
инфраструктура на интелигентно растениевъдство“:

 Пряко адресиране на целите на
Зелената
сделка
на
ЕС,
Стратегията „От фермата до
трапезата“,
Стратегията
за
биоразнообразие и Планът за
действие за био-производство на
ЕС,

 На база анализ на различни конструкции на земеделски роботи,
се разработи неговата конструкция. Компанова се силовата му
част. Той е е енергонезависим, самоходен с колесна формула 4х4.
Изработен бе 3D модела на робота. Работи се по входиране на  Земеделски производители,
патент за окачването. Разработва се управлението и софтуера на
 Браншови организации, свързани
робота, като е отчетено задвижването на всяко колело. Извършен
с овощарството, лозарството и
е анализ на възможностите за интегриране и обработка на
зеленчукопроизводството.
данните от EGNSS GALILEO за роботизираните технологии в
растиниевъдството и е интегриран в корпуса на земеделския  Общински и областни служби на
Министерство на Земеделието,
робот радионавигационен приемник. Анализирани са
Храните и Горите (МЗХГ),
възможностите за приложение на дигиталното зрение към
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земеделския робот. Проектира се система за контрол на
плевелите, и подадена заявка за патент (13496/14.03.2022 г.) .
Разработи се алтернативна методика за дистанционен
мониторинг на микроклимата при полско производство на
домати. Тестват се и уреди с камера за визуален контрол на
растенията.
Направен е обзор на основните плевели по зърнено- житни
култури. Систематизирани са почвените и климатичните
условия на отглеждане на тези култури, и се създава база данни
за мониторинг. Анализирани са различни видовете системи за
управление на безпилотни роботизирани платформи и летателни
апарати, с цел създаване и изработване на такава система.
Разработена е технология и методика за адаптиране на
земеделски робот и дрон при следните дейности: мониторинг и
унищожаване на плевели, отглеждане на земеделските култури, и
почвобработка, аериране и разчупване на повърхностният слой.
Закупени са мултиспектрални камери, работещи в различни
спектрални диапазони. Анализирани са листа и плодове домати,
разработен е алгоритъм за определяне на зрелостта на домати и
са анализирани биохимични показатели. Получени са уравнения
за определяне на тези параметри на базата на спектралните
характеристики.
Регистрирани са фенофазите на лозово насаждение. Отчетена е
родовитостта при сортовете Каберне фран и Сира. Измерено и
определено е влиянието на климата, листната и почвената влага
върху развитието на лозовото насаждение. Отчетено е
повишаване на температурата на почвата за слоя 0-30 cm.
Установени са вегетативните индекси на лозовото насаждение на
база на данните от камера при облитане с дрон. Извършено е
винифициране, определяне на химичния състав, фенолния
комплекс, антиоксидантните свойства на гроздето.
Изследвани са култури с къс вегетационен период при
заразяването им с гъбни фитопатогени, чрез паралелно
наблюдение с мултиспектрални (NIR, Green Red, Red Edge)
камери и от специалист-агроном.
При полски опит с пипер сорт „Ивайловска капия”, засаден
редово, са приложени поливни режими. В началото на
вегетацията са установени водо-физичните свойства на почвата.
Направено е дистанционно наблюдение от дрон с
мултиспектрална
камера.
Направени
са
биометрични
измервания.
Събрани са данни от Сентинел-2А и Сентинел-2Б за района на
ДЗИ – Г. Тошево в интерес на формиране на база данни от
сателитни изображения за основни полски култури. Събраните до
този етап сателитни изображения са използвани за генериране на
вегетационни индекси и създаване на бази данни.
Проведени са натурни експерименти за измерване нa почвената
влага за културите домати и пипер. Проучен е модела MOHIDLand с цел извършване на симулации на почвената влага.
Програмирани са граничните и начални условия за прилагането
на модела.

 Структури на Националната
Служба за Съвети в Земеделието
(НССЗ),
 Министерство на Околната среда
и водите,
 Висши училища (ВУ),
 Научни
институти
от
Селскостопанска
Академия
(ССА) и БАН
 Рамкова Програма
Хоризонт Европа,

на

ЕС

 Потребителси организации,
 Европейски и международни
научноизследователски мрежи,
 Европейски и международни
програми и проекти,
 и др.
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 Разработен е методичен план с използване на БЛА (безпилотни
летателни системи) за провеждане мониторинг на фенологично
развитие, разпространение на икономически важни болести,
неприятели и плевелни асоциации при основни полски култури –
зимна обикновена пшеница, слънчоглед, царевица и протеинова
култура. Оценка на ефекта от абиотични и биотични стресови
фактори.
 Извършено е проследяване на почвена влажност преди и след
поливане на насаждение с пипер и са направени дистанционни
измервания с мултиспектрална камера. Отчетен е добивът за
различните варианти, както и биометричните данни.
 Изследвани възможностите за осъществяване на мониторинг и
провеждане на интегрирана растителна защита с помощта на
визуални системи. Проучени са различни алгоритми, които се
използват за разпознаване на обекти в конволюционните
невронни мрежи. Направен е подробен анализ на
съществуващите решения за физико-механично манипулиране и
премахване на вредителите, както и на текущото състояние на
използването на тези типове манипулатори в роботизираните
наземни и БЛА.
 Събрана е информация за създаване на информационни масиви с:
ефемеридни данни, с координати на навигационните спътници в
ECEF (earth-centered, earth-fixed) координатна система, и със
стойностите на критериите за точност.
 Събрани са данни от ежедневните метеорологични наблюдения в
района на град Пловдив за последните 30 години от 1 януари 1990
до 31 декември 2020 година. Извършена е статистическа
обработка на данните и изчисляване на основните
метеорологични и агрометеорологични показатели за 31 годишен
период. Извършени са наблюдения върху датите на настъпване
на основните стадии и фази от развитието на селскостопанските
култури – поникване, листообразуване, удължаване на стъблото,
цъфтеж, образуване на репродуктивни органи и нарастването им
и зрелост. Едновременно с наземните ежедневни данни се
отчитат стойностите и се записват в базата данни и сателитни
данни от метеорологични спътници MSSG, за някои от
посочените метеорологични елементи и прогностични данни от
регионалния модел ALADIN.
 Направена е експертна оценка на опасните за земеделието
явления и процеси с метеорологичен произход. Направен е
изчерпателен анализ за влиянието на атмосферните условия,
които са измерени в различни градове и области в България за
всеки месец, върху почвата и различните видове земеделски
култури и растения. Извършена е адаптация на числения модел
AquaCrop.
 Разработена е обща концепция на инфраструктурен модел на
CPSS
интелигентно
пространство
в
областта
на
растениевъдството с три базови нива: - Локално ниво, на което са
разположени сензорите и IoT обекти; - Регионално (облачно)
ниво, на което се изграждат регионалните центрове за данни.
Регионалните центрове получават подготвените данни и ги
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обработват чрез облачните механизми за обработка и анализ на
„големи“ данни; - Национално ниво с използване на
суперкомпютър. Получените от регионалното ниво данни се
интегрират с данните от останалите регионални центрове,
данните от метеорологичното наблюдение и други свързани с
предмета на изследването за изготвяне на дългосрочни прогнози
трендови анализи и др.
Разработена е концепция на софтуерна платформа ZEMELA:
системно решение за изграждане на кибер-физично-социално
пространство в интелигентното земеделие. Системата има за цел
интегриране на физическия и виртуалния свят в съвременното
земеделие. Ядрото на системата се състои от събитиен модел и
персонални асистенти в помощ на земеделските стопани.
Изградена е хардуерната конфигурация на регионален център за
данни „Интелигентно растениевъдство“. Разработена е
концепция за инфраструктурата на центъра. Разработена е първа
версия на архитектурата на центъра. В НИМХ е създадена
организация и структура на синхронно работеща многослойна
наблюдателна
метеорологична,
агрометеорологична,
фенологична и агротехнологична мрежа по метеорологични
станции и полета, видове култури, видове данни – наземни,
сателитни и от числения модел ALADIN.
Разработена е концепция на среда „CCA инфраструктурен модел“
за моделиране на пространствените аспекти на физическите
обекти в растениевъдството, използваща амбиентно-ориентиран
подход. Средата включва следните главни компоненти: 1)
Графичен редактор, 2) Интерпретатор, 3) Оптимизатор.
Разработената концепция е в процес на анализ и оценка.
Започнато е изграждането на сензорна мрежа в ИРГР „К.
Малков“, Садово и сензорна мрежа в оранжерия за домати в
Института по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив.
Специфицирани са и са поръчани необходимите типовете
сензори. От участници в екипа на работния пакет са разработени
пилотни варианти на част от сензорите;
Разработена е концепция за „Event инфраструктурен модел“: за
моделиране на събития.
Разработи се обща методика определяне сумарните генерирани
парникови газове при отглеждане на земеделски култури,
отглеждани по конвенционален метод и чрез роботизирани
технологии и дронове. Разработена и изготвена е методика за
конвенционално изследване на количествата на Парникови
Газове (ПГ) въглероден диоксид C2O и азотен оксид N2O, при
отглеждане на пшеница, ечемик и царевица, вкл. Са изработени
специални полиетиленови камери за измерване количествата на
ПГ. Доставена е (по линия на ИПАЗР „Н. Пушкаров“- София) и е
монтирана в опитното поле на метеорологична станция „ATMOS
– 41“ за измерване на съпътстващи климатични показатели.
Изследвана е трансформацията на данни от стационарните
сензорни мрежи се извърши анализ на сигналите, които могат да
се получат от тези сензорни мрежи и се обозначиха максималните
стойности на тези сигнали. Извършено е първо обследване с БЛА.
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 Работи се върху методите за агрегиране на данните от
хетерогенни сензорни системи и върху анализ на предимствата на
системите за кооперативно извличане на данни спрямо
резултатите, които се получават при приложението на
индивидуални сензорни решения. Анализирани са съществуващи
световни прототипи за полезни дигитални системи и такива с
изкуствен интелект в земеделието.
 В процес е изграждане на база данни (БД) за основни типове
земно покритие, включваща спектрални характеристики и
изображения във възможно най-голям интервал от
електромагнитния спектър под формата на изображения, графики
и числови данни. Изгражда се спектрална библиотека на
резултатите, получени по проекта, съобразена с изискванията за
безпроблемно включване в уеб базирани публични
геоинформационни системи.
 Пряко адресиране на целите на
Зелената
сделка
на
ЕС,
„Диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект“
Стратегията „От фермата до
трапезата“,
Стратегията
за
РП 2.1 “Растителна и почвена диагностика и прогноза”
биоразнообразие и Планът за
 През периода са извършени наблюдения на основните
действие за био-производство на
метеорологични елементи; специфични агрометеорологични
ЕС,
явления и процеси – влажност на почвата, фази на фенологично
развитие на основните видове селскостопански растения (в  Земеделски производители,
съответствие с международния BBCH код). Обследвано е  Браншови организации, свързани
фитосанитарното състояние на база
мониторинговите
с овощарството, лозарството и
наблюдения на вредителии по житни култури със слята
зеленчукопроизводството.
повърхност посева. В научната база на АФ при ТрУ е измерено
съдържанието на хлорофил в листните проби от ягодовите  Общински и областни служби на
Министерство на Земеделието,
култури по референтен метод.
Храните и Горите (МЗХГ),
 Актуализирана е съществуващата методика за комбинирани
наземни и дистанционни измервания и наблюдения в частта и за  Структури на Националната
наземните измервания с такава пролетни култури – царевица и
Служба за Съвети в Земеделието
слънчоглед и овощни култури – ябълка и череша. За целта бяха
(НССЗ),
проведени две дистанционни работни съвещания с учените,
които извършват наблюденията върху съответните култури. За  Министерство на Околната среда
и водите,
провеждане на специализирани биометрични измервания и
наблюдения с цел комбинирането им с дистанционни измервания  Висши училища (ВУ),
в 8 локации се извършват наблюдения и измервания върху зимни
институти
от
житни култури, пролетни култури – царевица и слънчоглед и  Научни
Селскостопанска
Академия
овощни култури – череша и ябълка (Пловдив и Кюстендил).
(ССА) и БАН
 Проведени са теренни проучвания на ягодови насаждения в
производствена оранжерийна база „НИКЕЛИ 21“ ЕООД, гр.  Рамкова Програма на ЕС
Пловдив. В проучването на този етап са включени листа и
Хоризонт Европа,
плодове от два сорта ягоди: сорт Алба и сорт Азия. На място са
извършени недеструктивни спектрални измервания на листа от  Потребителси организации,
ягоди в диапазона 450-1100 nm и са направени цифрови  Европейски и международни
изображения. Извършен е анализ за антиоксидантна активност на
научноизследователски мрежи,
ягодовите плодове. В процес е извършване на математическа
обработка на получените спектрални характеристики с цел  Европейски и международни
програми и проекти,
съставяне на калибровъчни модели за определяне на
изследваните параметри на листа и плодове от ягодовите  и др.
КОМПОНЕНТ 2:

14

Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“





















култури. Получени са успешни първоначални резултати през
отчитания етап.
През годината са извършени дистанционни наблюдения с
мутиспектрална камера в посеви на пшеница, рапица и царевица
с различни плевели.
Направенo е проучване на научните изследвания, относно
използването на компютърно зрение за получаване на
информация за състоянието на посеви от пшеница.
Направен е анализ на възможностите за използване на
хиперспектрална и камера за цифрови (цветни и инфрачервени)
изображения за получаване на информация относно състоянието
на посеви от пшеница.
Направено е калибриране на дистанционните цифрови
изображения с наземно измерени и моделирани данни, за
получаване на информация за състоянието на системата почварастение-атмосфера (върху ягоди).
Дефинирана и създадена е структурата база данни от цифрови
цветни и сателитни изображения на посеви пшеница за
последваща обработка на две опитни полета – в Генерал Тошево
и в Образцов Чифлик.
Разработен алгоритъм и методология за получаване на цифрови
изображения на пшеница с оглед на факторите, които оказват
влияние относно последващия анализ на цифровите
изображения.
Дефинирани са полетата с информация за точките от опорната
мрежа на проекта. От 1 април 2021 г. до момента са осигурени
данни за ежедневни стойности от стандартни метеорологични
измервания в точките от опорната мрежа за: температури на
въздуха, относителна влажност на въздуха и валеж, осигурени са
данни и от числения модел ALADIN и информация от сателитни
изображения: температура на въздуха, температура на
повърхността на почвата, относителна влажност на въздуха,
слънчева радиация и валеж.
Проведено е обсъждане за определяне на най-подходящите
количествени агроклиматични показатели, лимитиращи растежа,
развитието и продуктивността на изследваните земеделски
култури в основни фенологични фази за определяне на връзката
им с индекси от сателитни изображения.
Проведено е числено моделиране с невронни мрежи – с
възможност
за
идентификация
и
класификация
на
въздействащите фактори и за установяване на зависимости
между силата на тяхното въздействие и степента на нежеланите
последици в количествена връзка.
Изчислени са вегетационни индекси за пшеница, рапица и
плевели. Установено е, че мултиспектралното дистанционно
наблюдение е чувствителен и полезен инструмент за
разграничаване на фенологичните фази на маслодайната рапица.
Калибриране на дистанционните цифрови изображения с
наземно измерени и моделирани данни, за получаване на
информация за състоянието на системата почва-растениеатмосфера. Проведена е математическа обработки получените
спектрални характеристики и данните от химичните анализи на
листа и плодове от ягоди. Получени са калибровъчни уравнения
за определяне на съдържание на захари и киселинност в плодове
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от ягоди на базата на получените им спектралните
характеристики. Пресметнати са 24 вегетативни индекси за
анализираните листа от изследваните сортове ягоди, свързани с
физиологичното им състояние, съдържанието на вода, хлорофил,
каротеноиди и др.
Създадена база данни от цифрови цветни и сателитни
изображения на посеви пшеница за последваща обработка на две
опитни полета – в Генерал Тошево и в Образцов Чифлик.
Създадена е разпределена база данни с информация за
състоянието на културите, фази на развитие, плевели и болести.
Разработен алгоритъм и методология за получаване на цифрови
изображения на пшеница с оглед на факторите, които оказват
влияние относно последващия анализ на цифровите
изображения.
Дефинирани са са метеорологичните измервания в точките от
опорната мрежа, от числени модели и от метеорологични
сателити (MSG) на температура на повърхността на почвата,
валеж и слънчева радиация. Приложение на системата за анализ
на текущите метеорологични условия, адаптирана към
изчислителна мрежа с разрешаваща способност 1 km чрез
реанализ на резултатите от числен модел ALADIN.
За точките от опорната мрежа на проекта от 1 април до настоящия
момент са осигурени данни за часови стойности от стандартни
метеорологични измервания, от числения модел ALADIN и от
сателитни изображения.
Определени са основни количествени агроклиматични
показатели (индекси), лимитиращи растежа, развитието и
продуктивността на изследваните земеделски култури.
До момента са извършени разходи за командировки, заплащане
на външни услуги, свързани с биохимичните анализи за
антиоксидантата активност на ягодите. Процедурата по
закупуване на заявените материали и консумативи към работния
пакет не е приключила.

РП 2.2 „Използване на данни от наблюдения на Земята“
 Доклад с препоръки (добри практики) за синхронизиране на
хиперспектрални данни от космически сензори за мониторинг на
екобиологичния статус на различни култури и комбинирането им
с други данни за целите на растителната феномика.
 Доклад с препоръки (добри практики) за оперативни услуги на
програма „Коперник” на ЕС за наблюдение на Земята от космоса,
с цел интегрирането им в българското растениевъдство.
 Гео-база данни съдържаща времеви серии от спътникови
индексни изображения от мисията „Sentinel 2“, данни от наземни
измервания, наблюдения и лабораторни анализи за тестови
полета „Николаево“, „Тръстеник“ и „Съдиево“ на ИПАЗР „Н.
Пушкаров“.
 Проведено е проучване state-of-the-art (SOTA) за съвременните
тенденции на изкуствения интелект за вземане на решения за
използване на алтернативни технологии за дистанционен
мониторинг и диагностика на база данни на различни сателити.
 Разгледани са и анализирани са основните индекси за
дистанционен мониторинг и диагностика на екобиологичния
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статус (контрол на основните химико-физични параметри на
почвата) на различни култури (полски, зеленчукови и трайни
насаждения), в зависимост от информацията за климатичните
условия от база данни на различни сателити. На тази база е
дефинирана и спецификация на параметрите на 10 от основните
софтуерни продукти за обработка на изображения (сателитни и
БЛА) - комерсиални и с отворен код (OpenSource).
Проведено е проучване state-of-the-art (SOTA) за методите на
изкуствения интелект за вземане на решения за приведени в
единна система за съпоставимост на данните с координатите на
площите.
Проведени проучвания и тестови изследвания за определяне и
спецификация на пространствени и радиометрични параметри на
фенологични наблюдения на зеленчукови и лозови насаждения в
реални производствени участъци с цел разработване на
методология за провеждане на синхронни наземни и спътникови
експерименти за дистанционно изследване на типове култури.
Събрани са предварителни данни за посочените култури в реални
условия с цел последваща верификация на параметрите и
характеристики получени след обработка на тестовите
изображения (БЛА, спътници с висока и много висока
разделителна способност в различни спектрални канали). Целта е
да бъдат извлечени типични признаци, които да бъда
класификация в типови характеристики класове и да бъде
установена взаимовръзката между наблюдаваните параметри за
развитие на културите по определена методика и
идентифицирането им чрез дистанционен мониторинг.
Осигурени са данни от спътници с много висока разделителна
способност (VHR) Word View за едно от тестовите полета, както
и тестови данни хиперспектралната система PRISMA.
Направена спецификация на радиометрични, пространствени
характеристики на различни типове култури и са формирани
класове от признаци за обучение на изкуствения интелект и са
проведени проучвания и пилотни изследвания за спецификация и
фенологични наблюдения на зеленчукови и лозови насаждения в
реални производствени участъци.
Проведен беше Семинар на тема: „Изследване и оценка за
адаптиране на алгоритмите за извличане на био-геофизични
параметри от глобален мониторинг посочени в Copernicus Global
Land Service и тяхното адаптиране (скалиране) в локален/
регионален мащаб“. В резултат на проведения семинар и
изготвено проучване е изготвен доклад за идентифициране
връзката между био-геофизични параметри от глобален
мониторинг посочени в Copernicus Global Land Service и
провежданите стандартизирани измервания при зеленчукови
култури и условията за адаптиране (скалиране) на продукти и
услуги, получени на база на сателитни данни продукти/услуги в
локален/ регионален мащаб.
Идентифицирани са и са описани основните случаи на употреба
за мониторинг на параметрите на почвата и прогноза за добивите
на основните култури и получени данни от сателитни
изображения, и тяхното приоритизиране при изграждане на ГИС
за интелигентно растениевъдство.
Дефинирани са основните компоненти, които са базирани на
основните случаи на употреба и участват в изграждането на
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софтуерна архитектура на платформа (GIS) за интегриране на
данните от различни източници за мониторинг на параметрите на
почвата и прогноза за добивите на основните култури и данните,
получени от сателитите.
 В изпълнение на научна задача 2.2.5. „Интегриране на големи
обеми от данни (от спътникови, аеро- и наземни измервания) за
почвен анализ и използване на методите на изкуствения интелект
за създаване Национален цифров почвен каталог“ бе
организирано хранилище за агрегиране и анализ на източниците
на наземни и дистанционни данни (включително отворените бази
за данни и услуги на програмата Коперник-ЕС).
РП 2.3. “Използване на данни от специализирани феномни
платформи за отбор на растения с комплекс от ценни признаци
за улесняване на растителната селекция”
 Проведени са наземни измервания на показатели, свързани със
спектралните отражателни характеристики на посева и
фотосинтезата от екипът на ИКИТ-БАН съвместно с екипите на
ИПК – Чирпан и ИЗ – Карнобат. Извършени са заснемания с
безпилотни летателни средства (БЛС), оборудвани с различни
камери на селекционните парцели в горепосочените фази от
развитието на изследваните култури във всички конкурсни
сортови опити (КСО). Получени са фенотипни данни за
фенологичните фази на развитие и агрономически признаци
(височина на растенията, братимост, листна площ на флагов лист,
полягане, устойчивост на болести, добив и качество на зърното).
 Получени са мултиспектрални изображения от спътниците
Сентинел-1 и Сентинел-2 по селекционни парцели в ДЗИ от екипа
на ВВМУ и са генерирани данни за мултиспектрални индекси по
генотипове/селекционни парцели от заснеманията. Направена е
статистическа обработка на получените фенотипни и феномни
данни от всички екипи. Разработен е метод за предварителна
оценка и картографиране на добивния потенциал на отделните
генотипи в КСО чрез генериране на феномни данни от
многоканални изображения заснети с БЛА.
 Пряко адресиране на целите на
Зелената
сделка
на
ЕС,
РП 3.1. „Интелигентна система за управление на
Стратегията
„От
фермата
до
технологиите при отглеждане на културите“
трапезата“,
Стратегията
за
 Определени са основните метеорологични елементи от които в
биоразнообразие и Планът за
значителна степен зависи растежа и развитието на
действие за био-производство на
селскостопанските култури – минимална и максимална
ЕС,
температура на въздуха, слънчева радиация, сумата на валежите,
дефицит на влажността на въздуха и скорост на вятъра.  Земеделски производители,
Оптималните срокове за тяхното прогнозиране са от едно  Браншови организации,
денонощие до 10 дни. Първият срок се определя избрания формат  Общински и областни служби на
за въвеждане на метеорологичните данни в числения модел за
Министерство на Земеделието,
прогнозиране на растежа, развитието и продуктивността на
Храните и Горите (МЗХГ),
селскостопанските култури, а вторият се свързва с максималния
реалистичен срок за предварителност на прогнозите. В НИМХ се  Структури на Националната
Служба за Съвети в Земеделието
(НССЗ),
КОМПОНЕНТ 3:
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набира цялата необходима за целта информация, проверява се за  Министерство на Околната среда
логически грешки, анализира се и се съхранява в база данни.
и водите,
 На базата на прогностичната информация за температурата на  Висши училища (ВУ),
въздуха, скоростта на вятъра, относителната влажност на въздуха  Научни
институти
от
и валежите за 50 пункта от земеделската територия на страната е
Селскостопанска
Академия
съставен информационно-съветващ продукт, който може да се
(ССА) и БАН
ползва на следния линк http://agro.meteo.bg/bg/sofia
 Рамкова Програма на ЕС
 Проследяването на динамиката на водните запаси елогодишно е
Хоризонт Европа,
от първостепенно значение за успешното и устойчиво управление
 Потребителси организации,
на земеделското производство. Данните от тези измервания се
проверяват, анализират и съхраняват в агрометеорологичната  Европейски и международни
научноизследователски мрежи,
база данни на НИМХ. През последните 30 години все по-широко
се прилагат и сателитни методи за оценка на влагосъдържанието  Европейски и международни
на почвите във видимата, близката инфрачервена (БИЧ) и
програми и проекти,
микровълновата области на електромагнитния спектър (ЕМС).
 и др.
Прилагането на сателитни данни за оценка на влагосъдържанието
на почвите е целесъобразно за генерални оценки на големи по
площ територии при наличието на ред условности свързани с
почвения тип, вида на растителната покривка, дълбочината на
определяне на влажността. Вследствие на създаването на системи
за изкуствен интелект и мощното развитие на математически
модели описващи явленията и процесите, протичащи в природата
са създадени достатъчно адекватни модели описващи
движението и разпределението на водата в почвения профил,
която постъпва в почвата чрез валежите.
 Събрана е информация за селскостопанските практики прилагани
при отглеждане на културите – пшеница, кориандър, домати и
ябълкови подложки на полета разположени в района на град
Пловдив.
 Анализирани са бази данни за обучение на ИИ, както и
алгоритмите за тяхното използване. Анализа е извършен на база
използване на ИИ реализиран чрез Matlab и програмния език
Python. Основния фокус в изследването е приложимостта на ИИ
в растиниевъдството, като разпознаване на растителни видове и
процесите свързани с тяхното отглеждане.
РП 3.2. „Конвергенция на интернет на нещата и големите
данни в интелигентно управление на земеделски процеси“
 ИЗК „Марица“. Изследвани са възможностите за събиране на
данни от сензори при оранжерийни условия. Подбор на найподходящ вариант за инсталация на сензорите с възможност за
бърза корекция на местоположението и минимизиране на
обслужването на мрежата.
 ИРГР-Садово. Сеитба на два сорта пшеница – Сашец и Гея,
закупена и инсталирана система за капково напояване с цел
прецизно отчитане на водният и хранителният режим при двата
сорта. Беше извършено напояване в различни фази и бяха
отчитани показателите на добива.
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 Направен е анализ на величините за измерване, анализ на
възможните сензори, които могат да се използват и са определени
оптимални такива, за да се изпробва, дали сензорите са
подходящи. Подготвени са параметрите за изграждане на
сензорна мрежа в ИРГР-Садово и характеристикте на
необходимата апартура, която ще бъде закупена, като част от
сензорите са поръчани.
РП 3.3. „Виртуален оперативен център за управление на
интелигентно земеделие“
1.1. Разработване на общата архитектура на центъра. През първите
6 месеца е разработена първа версия на общата архитектура на
ВОЦ, включваща следните базови компоненти:


Аналитично подпространство;



Разпределено хранилище за данни и знания;



Оперативни асистенти;



Гардове;



Интерфейси към външни и наследени системи.

1.2. Компоненти за анализ и вземане на решения – представяне на
знания от областта на земеделието, 3D и семантично
моделиране (почва, въздух, климат, физиология на растенията,
фази на развитие), технологии за машинно учене (вкл. deep
learning), технологии за крос реалност (виртуална, разширена).
Основно се работи за представяне на знанията от областта на
земеделието, като са определени следните структури на
знанията:


Започна разработката се мрежа от специфични онтологии
(семантично моделиране) за комплексните фактори,
влияещи върху развитието на селскостопанските култури;



Релационни бази данни – основен тип РСУБД ще бъде
PostgreSQL;



NoSQL бази данни – основен тип MongoDB.

1.3. Персонални асистенти за оператори
земеделски приложения и системи.

на

интелигентни

1.4. Интелигентни интерфейси човек – машина. Проведени са
предварителни проучвания за създаване на интерфейс на
специализиран български език.
1.5. Интерфейси към външни и наследени системи. През отчетния
период са идентифицирани следните две външни системи, към
които е целесъобразно да се предлагат интерфейси:


Национална GenBank;



FaST Platform.

РП 3.4 Блокови вериги за интелигентно земеделие
-

Анализи на проблемите в земеделието, подходящи за
решаване с технологията блокови вериги.

-

Концепции, модели и архитектура на избрана блокова верига.
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-

Анализ за приложимост на съществуващи технологии за
блокови вериги с отворен код.

-

Концепция, модел и архитектура на избрана блокова верига.

-

Публикации, спецификации, системна документация.

 Пряко адресиране на целите на
Зелената
сделка
на
ЕС,
Стратегията „От фермата до
трапезата“,
Стратегията
за
биоразнообразие и Планът за
РП 4.1 – Системи за софтуерно управление на специфични и
действие за био-производство на
динамични бизнес процеси в растениевъдството.
ЕС,
- Критичен преглед на бизнес процесите с дигитално управление;
 Земеделски производители,
- Създадено ръководство за идентифициране и привличане на
Компонент. 4 Изкуственият интелект и дигиталните
технологии - двигател на иновативните системи за
управление, секторната динамика и промяната в качеството
на живот

 Браншови организации,

заинтересованите страни.

интелигентно  Общински и областни служби на
Министерство на Земеделието,
Храните и Горите (МЗХГ),
- Тестване и валидиране на методология за анализ на
пренасочването на паричните потоци от осигуреност с  Структури на Националната
традиционни към осигуряване на иновативни технологии;
Служба за Съвети в Земеделието
(НССЗ),
- Създаване на аналитичен апарат за анализ и оценка на
конкурентоспособността на ниво растениевъдно стопанство и  Министерство на Околната среда
продукти.
и водите,
РП 4.3. Развитие на селските райони и човешкия капитал,  Висши училища (ВУ),
обусловено от изкуствения интелект и дигиталните технологии
 Научни
институти
от
- Проучване на специфичен отрасъл на местно ниво –
Селскостопанска
Академия
розопроизводството и разработване на доклад на тема „Фестивалът
(ССА) и БАН
на розата - предпоставка за успешни алтернативни форми на
 Рамкова Програма на ЕС
туризъм“;
Хоризонт Европа,
- Събиране на обективни статистически данни свързани с
 Потребителси организации,
дигитализацията на селските райони и с избрани социалноикономически показатели на селските райони за периода 2014-2018  Европейски и международни
научноизследователски мрежи,
- Критичен анализ на проблема относно развитието на селските
РП
4.2.
Конкурентоспособност
растениевъдство

чрез

райони и човешкия капитал, обусловено от изкуствения интелект и  Европейски и международни
програми и проекти,
дигиталните технологии.
- Съорганизиране и/или участие в научни конференции и други  и др.
научни форуми.
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Извършени дейности по Плана за Комуникация и Плана за експлоатация на
научните резултати
1. Интернет-страница на ННП-ИР /www.nnp-ir.bg/

2. Участие в нацционални и междинародни научноизследователски форуми


32nd ANNUAL MEETING AAIC - BOLOGNA (ITALY) , 5-9 SEPTEMBER 2021 - Industrial crops
and products unlocking the potential of bioeconomy, Bologna – Italy, 5-9 September 2021 –
представени са част от езултатите от заснеманията с БЛА на селекционните парцели с
обикновена пшеница са докладвани от екипа на АУ – Пловдив. https://www.aaic2020.com/wpcontent/uploads/2021/07/FINAL-PROGRAM-AAIC-2021.pdf



Agribalkan 2021, Balkan Agricultural congress, 29.08.-1.09.2021, Edirne, Turkie – представени
са част от резултатите от фенотипната характеристика на генотиповете ечемик са докладвани
от екипа на ИЗ-Карнобат.



IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021



3-rd International scientific conference “Artificial intelligence and E-leadership” (AIEL’2021), 2122 Oct. 2021, Plovdiv.
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International Conference Automatics and Informatics (ICAI),Varna, Bulgaria, 30 Sept. – 2 Oct.
2021.



Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering (BdKCSE), 28-29 Oct. 2021.



V-та Национална научна конференция с международно участие-TechCo 2021, Ловеч, 2-3
Юли 2021 г.



Проведена е (30.06.2021 г.) онлайн „Кръгла маса за обсъждане на единни протоколи за
провеждане на полеви кампании (ПК) за събиране на синхронни наземни данни на типа
тестови участъци, заети с различни култури.
Проведени три работни срещи на 12.05.2021 в ИРГР „К. Малков“, Садово; на 22.06.2021 в
ИИКТ, БАН, и на 12.07.2021 във ФМИ на Пловдивския университет.
На 22 юни 2021г. се проведе онлайн информационна сесия „Copernicus & Galileo Masters
Bulgaria 2021”, организирана от Офиса за трансфер на аеро-космически технологии “РИСКСПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (РСТ-ТТО), който е партньор за България и на двете състезания. На 22
юни 2021г. се проведе онлайн информационна сесия „Copernicus & Galileo Masters Bulgaria
2021”, организирана от Офиса за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙСТРАНСФЕР“ (РСТ-ТТО), който е партньор за България и на двете състезания. Събитието бе
открито от г-н Камен Илиев, директор РСТ-ТТО, БАН и от г-жа Яна Балникова, зам.министър, Министерство на икономиката на Република България. В събитието взеха участие:
Даниела Добрева от AZO GmbH (организатор на двете състезанията) - Германия, д-р Ставри
Николов (Digital Space Living Lab) и международните партньори на състезанията за България
- Европейската асоциация на компаниите за дистанционно наблюдение на Земята - (EARSC,
Франческа Пиато) и асоциацията, представляваща европейските космическите агенции и
организации (EURISY - Грация Фиоре); Паулина Раева, член на отбора победител в
предизвикателството на Немския аерокосмически център (DLR) в Copernicus Masters 2020 и
Катя Димитрова представи предизвикателствата в двете състезания, както и препоръки и
насоки за кандидатстване, и специалните награди предоставени от РСТ-ТТО, БАН като
партньор за България.
Аграрен Университет Пловдив, Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски" - Хъб
мениджър на EIT Food , водеща европейска инициатива за иновации в храните, организираха
Информационен ден на тема: „Предприемачество и управление на иновациите като
инструменти за устойчиво земеделие и интелигентно растениевъдство“ на 03 септември 2021
г. от 09.30 ч. в зала "Вапцаров" на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", гр. Варна.
На 12.05.2021 г. от 10:00 часа в ИРГР „Константин Малков”- Садово, се проведе работна
среща на колективите по Работен пакет 1.3. от Компонент 1 и на Работни пакети 3.2; 3.3 и 3.4
от Компонент 3 на ННП-ИР.
На 26.05.2021 г. в ИРГР „Константин Малков”- Садово, се проведе „Ден на отворените
врати“, който представи ННП-ИР пред широка общественост. Сред гостите бяха
представители на местната власт и фермери от страната и региона.
International IEEE Conference Automatics and Informatics - ICAI'21, 30 September-2 October
2021, Varna, Bulgaria, IEEE Xplore, 2021
International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech'21, ACM, 2021













 Съорганизиране и участие във Втора научна конференция „Българската маслодайна роза и
етерично маслените култури – история, традиция и наука.”, гр. Казанлък, 05.06. 2021
https://www.kazanlak.bg/page-10481.html


Разработване на 2 доклада и участие в международна научна конференция EDULEARN21
„13th International Conference on Education and New Learning Technologies” Dates: 5-6 July, 2021
Online Conference
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3. Интелектуална собственост - полезни модели, технологични решения, патенти, сортове и
др.



Подадена заявка за патент №113496/14.03.2022 г. - Робот за контрол на плевелите.
Изобретатели: И. Иванов, Вл. Котев, Г. Комитов, С. Георгиев.



В резултат от съвместната работа на екипите от ИКИТ-БАН и ИПК-Чирпан е подадена
заявка за изобретение и полезен модел, както и една публикация в реферирано научно
списание - Remote sensing“ JCR-IF (Web of Science): 4.848. Journal Rank: JCR - Q1
(Geosciences, Multidisciplinary) / CiteScore - Q1 (General Earth and Planetary Sciences) Q1.
 Руменина, Е., В. Божанова, Р. Драгов, Д. Ганева, Г. Желев, А. Гиков, П. Димитров, Л. Филчев
„Интегрирана система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционни опитни
полета“. Заявка за изобретение Патентен вх. № BG/P/2021/113467, заявена на 28.12.2021 г.;
Заявка за полезен модел вх. № BG/U/2021/5434 заявена на 29.12.2021
4. Публикации и съобщения в медиите
 Аграрния университет е партньор за състезанията на официалната уебстраница на
състезанията Copernicus Masters и Galileo Masters на следните линкове:
https://copernicus-masters.com/copernicus-prizes/copernicus-prize-bulgaria/
https://galileo-masters.eu/galileo-prizes/galileo-prize-bulgaria/
 вестник "Марица":
https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/nacionalna-nauchna-programa-na-moninteligentno-rastenievadstvo-01-03-septemvri-2021-g-varna
https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/eit-food-hab-balgariq-s-vtori-informacionenden









В trafficnews.bg, PlovdivNow.bg: Втори информационен ден на EIT-FOOD Хъб
България - trafficnews.bg
Проведоха първата партньорска среща по Националната научна програма
„Интелигентно растениевъдство" - trafficnews.bg
Аграрният университет участва във Втори информационен ден на НА EIT-FOOD Хъб
България - PlovdivNow.bg
Аграрният университет участва в първа партньорска среща по Национална програма
„Интелигентно растениевъдство" - PlovdivNow.bg
https://novini247.com/novini/agrarniyat-universitet-plovdiv-koordinator-na-natsionalnatanauchna-programa-nnp_3527835.html
Ел. вестник "Уча в Пловдив" в рубриката "Академика":
http://u4avplovdiv.com/ учени-създават-модели-за-роботизиран
Учени създават модели за роботизирани технологии и цифрово управление на
земеделски стопанства
Аграрният университет е координатор на научна програма за интелигентно
растениевъдство



Портал Наука МОН https://naukamon.eu/ национална-научна-програма-интелиг-2/



http://www.rse-sri.com/index.php?l=384



https://storm.cfd.meteo.bg/meteo7/bg/nnpIR



https://www.bta.bg/bg/news/lik/240231-uchenite-ot-natsionalnata-nauchna-programainteligentno-rastenievadstvo-otchet



http://agroplovdiv.bg/ 74631/33-млн-лв-отпусна-правителството-за-инт/



https://novinii.com/ новините/интелигентно-растениевъд.html



https://nauka.bg/intervyu-prof-r-vladislav-popov-zam-rektor-agraren/
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https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Kak-klimatichnite-promeni-vliiaiat-na-sektorzemedelie_171714.html



https://www.bgfermer.bg/Article/10495189



Фермерите ще имат Виртуален оперативен център по изкуствен интелект в земеделието
| Новини (sinor.bg)
https://u4avplovdiv.com/ 110-учени-на-годишна-конференция-по-прог
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Изпълнение на Работната програма на ННП-ИР
Описание на осъществените изследвания и дейности по Компоненти и Работни
Пакети (РП), съгласно Работния План на Година 1-ва
Компонент 1: Дигитални, IoT и роботизирани технологии при производството на
растениевъдна продукция. Изграждане на инфраструктура на интелигентно
растениевъдство
Кратък анализ относно правилното и целесъобразно изразходване на публичните средства,
включително партньорството между научните организации, актуалност на научната методика,
разпространението на резултатите, работата на младите учени, социално-икономическия ефект
в отговор на адресираните в Програмата обществени предизвикателства и съответствие на
проекта с националните и институционалните приоритети в науката.


Публичните средства за всички работни пакети се изразходват правилно и целесъобразно
според планираните задачи и дейности, и по правилата и план сметката на ННП – ИР. Основно
се наблюдава забаване при закупуването на ДМА и друг вид техника, поради факта, че при
отделните организации този вид техника трябва да се закупи щрез обществени поръчки
съгласно ЗОП. В момента са обявени търгове за закупуване на техника чрез ЗОП. Например в
Института по механика – БАН в момента е пусната и тече обществена поръчка за закупуване
на компютърна техника.



През пърата година на ННП – ИР се създадоха нови сътрудничества между колективите на
различните научни организации, които да работят по поставените задачи и дейности в
работните пакети, а също така се наблюдава и развитие на вече установените сътрудничества
на учени от различни организации. Докзателство за това са получените резултати, които са
публикувани научни статии, предложени заявки за патенти, изнесени доклади на научни
форуми.



Млади учени, студенти и докторанти взимат дейно участие във всички задачи и дейности на
ННП- ИР.



През първата година бяха организирани и проведени множество работни срещи между
различни членове от научните колективи от участващите в програмата различни организации.



Бяха проведени срещи между членове на научните колективи и организации и фирми с цел
установяване на сътрудничество и разпространяване на резултатите.

РП.1.1 „Роботизирани технологии“


През отчетният период изразходваните средства са за консумативи, свързани с изпълнението
на дейностите.



Осъществено партньорство с Института по механика на БАН, РУ, Тр У и ВВМУ.



През отчентия период има публикувани резултати на студенти в научни списания. Две статии
са издадени, а още три статии са подадени за рецензиране от IEEE. От колектив на АУ –
Пловдив и Институт по механика – БАН е подадена заявка за патент в българското патентно
ведомство.
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По време на отчентия период по дейностите извършвани в РП 1.1 участваха четирима млади
учени, четирима докторанти и десет студента.

РП 1.2 „Авангардни технологии за мониторинг и отглеждане на културите“


През отчетият период изразходваните средства са за закупуването на материали по изработка
на алтернативното обудване за мониторинг на почвените условия.



Закупени са две мултиспектрални ка-мери с възможност за монтиране на дрон.



Закупена е Сонда Drill & Drор на фирмата SENTEK



Осъществени са командировки с цел закупуване на посадъчен материал за провеждане на
опитната постановка и във връзка с организиране на съвместната работа на членовете на екипа
от Аграрен университет и Тракийски университет.

РП 1.3: „Инфраструктура на интелигентно земеделие“


Средствата се изразходват само според правилата на Програмата и план-сметката на РП 1.3.
Наблюдава се известно забавяне при обявяване на поръчки по ЗОП за закупуване на
предвидените ДМА и НМА. Причината за това е необходимостта от обединяването на всички
завки в отделните структурни звена и институционалните партньори в работния пакет, което е
сериозен недостатък.



С цел текущ анализ на резултатуте и планиране на дейностите между партньорите редовно се
провежада онлайн ежеседмична лектория “Интелигентно земеделие”



За публичното разпространение на резултатите е регистриран домейн на платформата:
www.zemela.bg



За приобщаването на образователни институции и млади учени е развита идея и концептуален
модел “ATOS” (Artificial Intelligence for agriculture TO Stem Center) за изграждане на
интегриран домейн за взаимодействие между училищни STEAM центрове и виртуалното
образователно пространство в областта на земеделието.

РП. 1.4. Сравнителен анализ на възможностите на IoT, безпилотните летателни и
роботизираните технологии и идентифициране на варианти за интегрираното


През отчетният период изразходваните средства са за закупуване на оборудван земеделски
робот за извършване на растително-защитни дейности.



Осъществено партньорство с Института по механика на БАН и РУ.



През отчетния период няма публикувани резултати в научни списания, но са подготвени в
основните си етапи 3 публикации.



По време на отчетния период по дейностите извършвани в Аграрен Университет- Пловдив
участваха четирима млади учени, двама докторанти и шест студента.



Екипът работи в партньорство с ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София (участие в екипа на доц. д-р
Г. Кунчева и ще се използват в изследванията някои апарати собственост на Института по
почвознание);



В екипа е включен и активно участва в подготовката за изследванията младия учен гл. ас. д-р
Евгени Енчев от Русенски университет.



През отчетния период е публикуван един доклад в научна поредица с импакт-ранг (SJR) и са
подготвени в основните си етапи още 2 публикации.
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Резулатите от проведените научни изследвания са предствани в частта с публикации.

6. Обяснение, ако част от дейностите не са осъществени, част от резултатите не са постигнати,
или са постигнати допълнителни резултати повече от очакваните.

Представяне на научните резултати
1. Научни публикации по проекта (публикувани, или приети за печат):
- в списания с импакт фактор (ИФ);
1.
T. Glushkova, S. Stoyanov, L. Doukovska, J. Todorov, I. Stoyanov. “Modeling of an irrigation
system in a Virtual Physical Space”, Mathematical biosciences and engineering, Vol. 18, Issue 5, 2021, pp.
6841-6856. DOI: 10.3934/mbe.2021340. (IF=2.080, Q3).
https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/mbe.2021340

- в списания с импакт ранг (ИР);
1.

Zlatov, N., G. Hristov, D. Kinaneva, Y. Yotov, P. Zahariev. Research on the present and emerging
applications of smart robots and unmanned aerial vehicles. International Journal of Mechatronics
and Applied Mechanics, 10(1), 87-96.
https://ijomam.com/wp-content/uploads/2021/11/pag.-87-96_RESEARCH-OF-THE-PRESENT-ANDEMERGING-APPLICATIONS-OF-SMART-ROBOTS-AND-UNMANNED-AERIALVEHICLES.pdf
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85123351959&origin=resultslist&sort=plf-f
2.

Atanasov, S. (2021). Predicting soil moisture based on color of the leaves using data mining and
machine learning techniques. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, volume
1031, 012076, doi:10.1088/issn.1757-899X, Online ISSN: 1757-899X, Scopus (SJR 0.198, SNIP
0.54), Web of Science (Conference Proceedings Citation Index)

- в други реферирани издания, които са индексирани в световни литературни източници,
посочени в Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност,
осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд
„Научни изследвания“
1. С. Ранчев, Вл. Котев, 2022. Роботи и изкуствен интелект в аграрните технологии, Механика на
машините, 128-146, кн.2/ 2022, т. 126, ISSN 0861 -9727
2. Zlatin Zlatev, Miroslav Vasilev, 2021. Сombination of color and spectral indices in determining the
degree of tomato ripeness. ARTTE Vol. 9, No. 2, 2021, doi: 10.15547/artte.2021.02.001
- в други издания;
1. Nitcheva, O., Vatralova, A., Shopova, D., Koutev, V., Dobreva, P. (2021). Analysis of Calculated
Water Potential of Snow Cover and Yields of Rye and Triticale in the South Central Region of
Bulgaria. “Climate, Atmosphere and Water Resources in the Face of Climate Change”, 3, CAWRIBAS, ISSN:2683-0558, pp. 99-106.
2. S.Stoyanov, J. Todorov, I. Stoyanov, V. Tabakova-Komsalova, L. Doukowska, A. Doukovski.
“ZEMELA – An Intelligent Agriculture Platform”, Int. Conference “Big Data, Knowledge and
Control Systems Engineering” (BdKCSE) 2021, 28-29 October, Varna. DOI:
10.1109/BdKCSE53180.2021.9627248, Electronic ISBN: 978-1-6654-1042-7, Print on Demand
ISBN: 978-1-6654-1043-4. (WoS) https://ieeexplore.ieee.org/document/9627248
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3. V. Tabakova-Komsalova, L. Doukovska, I. Stoyanov, J. Todorov, S. Stoyanov, Z. Radeva. “ViSMod
– An Environment for Modeling of Scenarios and Processes in Intelligent Agriculture”, Int.
Conference “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering” (BdKCSE) 2021, 28-29
October, Varna. DOI: 10.1109/BdKCSE53180.2021.9627313, Electronic ISBN: 978-1-6654-1042-7,
Print on Demand ISBN: 978-1-6654-1043-4. (WoS) https://ieeexplore.ieee.org/document/9627313
4. V. Tabakova-Komsalova, S. Styanov, “A diagnostic expert system supported by the ZEMELA
platform”, 3-rd International scientific conference “Artificial intelligence and E-leadership”
(AIEL’2021), 21-22 Oct. 2021, Plovdiv. Journal of informatics and innovative technologies, 2021, pp.
23. ISSN 2682-9517. https://journal.iiit.bg/wp-content/uploads/2021/12/br4-2021-min.pdf
5. Emil Doychev, Atanas Terziyski, Pepa Atanasova, Olga Rahneva, Vanya Ivanova, Asya StoyanovaDoycheva, A Regional Data Center for Intelligent Agriculture, 2021 Big Data, Knowledge and
Control
Systems
Engineering
(BdKCSE),
28-29
Oct.
2021,
DOI:
10.1109/BdKCSE53180.2021.9627285,
Electronic
ISBN:978-1-6654-1042-7,
Print
on
Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-1043-4 https://ieeexplore.ieee.org/document/9627285
6. Asya Stoyanova-Doycheva, Vanya Ivanova, Lyubka Doukovska, Veneta Tabakova, Irina Radeva,
Slaviana Danailova, “Architecture of a Knowledge Base in Smart Crop Production”, 2021
International Conference Automatics and Informatics (ICAI),Varna, Bulgaria, 30 Sept. – 2 Oct. 2021,
pp.305-309, DOI: 10.1109/ICAI52893.2021.9639874, Electronic ISBN:978-1-6654-2661-9, Print on
Demand (PoD) ISBN:978-1-6654-2662-6 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085123820185&origin=resultslist
7. 9.
T. Glushkova, S. Stoyanov, K. Rusev, I. Krasteva and N. Moraliyska, „Ambient-oriented
CCA Modeling in Agriculture,“ 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI),
2021, pp. 310-313, doi: 10.1109/ICAI52893.2021.9639591. ISBN:978-1-6654-2661-9
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85123858984&origin=resultslist
8. 10.
Stanimir Stoyanov; Asya Stoyanova-Doycheva; Vanya Ivanova; Veneta TabakovaKomsalova; Vladimir Monov; Zornica Rаdeva, An Event Model for Smart Agriculture, 2021
International Conference Automatics and Informatics (ICAI),Varna, Bulgaria, 30 Sept. – 2 Oct. 2021,
DOI: 10.1109/ICAI52893.2021.9639710, Electronic ISBN:978-1-6654-2661-9, Print on
Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-2662-6 https://ieeexplore.ieee.org/document/9639710
9. S. Stoyanov, T. Glushkova, V. Tabakova-Komsalova, V. Ivanova, A. Stoyanova-Doycheva, A.
Petrov. “Integrated domain in support of game-based learning in school education”, The educational
review,
USA,
vol.
5(11),
pp.
434-336,
2021.
ISSN
2575-7938,
DOI:
http://dx.doi.org/10.26855/er.2021.11.004
10. V. Tabakova-Komsalova, T. Glushkova, I. Krasteva. “Some results and analyzes form the teaching
of artificial intelligence in high school”, Education and technologies, vol. 12, Issue 1, 2021, pp. 100102. ISSN 1314-1729. http://doi.org/10.26883/2010.211.3206
11. I. Krasteva, Y. Todorov, I. Stoyanov. “Intelligent agriculture in STEAM centers, Educations and
Technologies, vol. 12, Issue 1, 2021, pp. 222-228. ISSN 1314-1791, DOI:
http://doi.org/10.26883/2010.211.3241
12. M.H. Grancharova-Hristova, N.S. Moraliyska, J. Todorov, I. Stoyanov. “An approach to the
application of ontologies and digital libraries in school education”, Educations and Technologies, vol.
12, Issue 1, 2021, pp. 21-36, ISSN 1314-1791, DOI: http://doi.org/10.26883/2010.211.3234
13. T. Glushkova, S. Stoyanov, V. Sgurev, L. Doukovska. Application of method for constructing a
complex hierarchical logic in intelligent agriculture context, 2021 International Conference
Automatics and Informatics (ICAI),Varna, Bulgaria, 30 Sept. – 2 Oct. 2021.
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85123859388&origin=resultslist
14. I. Krasteva, N. Moraliyska, T. Glushkova, A. Stoyanova-Doycheva, I. Radeva. Blockchain-based
approach to supply chain modeling in a smart farming system, 2021 Big Data, Knowledge and Control

29

Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“
Systems Engineering (BdKCSE), 28-29 Oct. 2021, DOI: 10.1109/BdKCSE53180.2021.9627309
https://ieeexplore.ieee.org/document/9627309
15. E. Valchev, P. Malinov, T. Glushkova, V. Nikolov, L. Doukovska, V. Monov. Modeling of a system
for intelligent animal husbandry, 2021 Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering
(BdKCSE),
28-29
Oct.
2021.
DOI:
10.1109/BdKCSE53180.2021.9627312
https://ieeexplore.ieee.org/document/9627312
16. И. Стоянов, И. Кръстева, Й. Тодоров, К. Русев. Персонален туристически екскурзовод в
интегрирани домейни, V-та Национална научна конференция с международно участиеTechCo 2021, Ловеч, 2-3 Юли 2021 г., стр. 91-96. ISSN 2535-079X
https://www.tugab.bg/images/documents/Techko-Lovech-2021.pdf
- в монографии.

Списък с ръкописи на публикации, изпратени за печат:
1. Sevov, A., G.Komitov, I. Mitkov. (2022). An alternative methodology for distance
monitoring of the micro-climate in field tomato production
2. Ivanov, R., G. Komitov, D. Ivanova, G. Kadikjanov, G. Staneva. (2022). Using of solar
energy for agricultural power
3. Komitov, G., V. Kotev, I. Ivanov, I. Mitkov. (2022). About the methodology for working a
robot to destroy weeds
4. Подадена заявка за патент №113496/14.03.2022 г. - Робот за контрол на плевелите.
Изобретатели: И. Иванов, Вл. Котев, Г. Комитов, С. Георгиев
5. Philipova, N., Shopova, N., Kercheva, M., Chilikova-Lubomirova, M. Implementation of
MOHID-Land model for simulating soil water dynamics for pepper crop. Journal of
advances studies in agriculture (submitted).
6. Philipova, N., Shopova, N., Kercheva, M., Chilikova-Lubomirova, M. Implementation of
MOHID-Land model for simulating soil water dynamics for tomato crop. Journal of applied
research in agriculture (submitted).
7. Кунчева Г., Димитров П. Loss of organic matter by water erosion on Calcic Chernozem in
different tillage systems, с автори:, Proceedings of the MedGU-21 ще бъде достъпна от
SpringerLink Digital Library и ще бъде публикувана в Springer ASTI series която е
индексирана от Scopus.
2. Други резултати от проекта
2.2 Повишаване на научния капацитет и подготовката на млади учени. Кратко описание,
плюс списък с докторанти и млади учени (включват членовете на колектива на
проекта, които са такива в началото на етапа на проекта), техните публикации и друга
дейност по Програмата.
Списък на млади учени, докторанти и студенти участващи в РП – общо 21 млади учени,
докторанти и пост-докторанти и 18 студента
1. гл.ас. д-р инж. Иван Митков– млад учен АУ
2. гл. ас. д-р инж. Вера Стефанова-млад учен АУ
3. гл. ас. д-р Димитър Разпопов-млад учен АУ
4. гл. ас. д-р инж. Галин Илиев Тиханов -млад учен АУ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ас. инж. Веселин Атанасов — млад учен ВВМУ
докторант инж. Георги Иванов АУ
докторант инж. Светослан Атанасов ВВМУ
докторант Георги Станчев АУ
ас.инж. Донка Шопова ИИКАВ БАН (не е във формуляра)
студент Добри Добрев АУ
студент Петко Петков АУ
студент Владимир Нолев АУ (не е във формуляр 1.1 а в 1.2)
студент Светослав Марков АУ (не е във формуляра)
студент Йордан Цветанов АУ (не е във формуляр 1.1 а в 1.4)
студент Владимир Оджаков АУ (не е във формуляр 1.1 а в 1.4)
студент Христо Козаров АУ (не е във формуляр 1.1.а в 1.4)
студент Емануил Димитров АУ (не е във формуляр 1.1 а в 1.2
студент Христо Асански АУ
студент Ангел Павлов ВВМУ
студент Илиян Илиев ВВМУ
Гл.ас. д-р инж. Иван Митков – млад учен – АУ
Гл. ас. Николина Шопова – млад учен –АУ
Гл.ас. Мариян Янев – млад учен – АУ
Ас.Ферихан Емурлова– млад учен – ТрУ
Ас. инж. Веселин Евгениев Атанасов - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“- млад учен, докторант
докторант инж. Георги Иванов-млад учен – АУ
докторант Георги Станчев-млад учен – АУ
Мустафа Али Мустафа-докторант ТрУ
Ивайло Иванов (ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“) – сертифициран дрон оператор – докторант
Илиян Илиев - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“- студент
Ангел Павлов - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“- студент
Андон Петков Влаев -студент – ТрУ
студент Петко Петков – АУ
студент Владимир Нолев- АУ
студент Емилиян Димитров – АУ
д-р Йордан Тодоров, ИИКТ-БАН, постдокторант
д-р Ася Тоскова, ИИКТ-БАН, постдокторант
ас. Петя Малашева, НИМХ
студент Атанас Дуковски, ИИКТ-БАН
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Компонент 2 „Диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект“ от ННП
„Интелигентно растениевъдство“
РП 2.1 “Растителна и почвена диагностика и прогноза”
Задача 2.1.1. Изследване на възможностите на компютърното зрение и спектрални
дистанционни методи за получаване на информация относно състоянието на растенията (фази
на развитие, плевели, болести, хербицидна токсичност и биотичен стрес) чрез авангардните
технологии за мониторинг и отглеждане на културите.
ДЕЙНОСТ 2.1.1.1. Извършване на наземни – метеорологични, агрометеорологични и
фенологични измервания, наблюдения и химични анализи.
През периода са извършени наблюдения на:
- основните метеорологични елементи; специфични агрометеорологични явления и процеси –
влажност на почвата послойно през 10 cm в коренообитаемия почвен слой; фази на
фенологично развитие на основните видове селскостопански растения (в съответствие с
международния BBCH код).;
- определено е опитното поле, на което да се извършват мониторинговите наблюдения на
вредителии по житни култури със слята повърхност (причинители на болести и неприятели).
На опитното поле е на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ в с. Челопечене, на поле с площ от 50 дка, засято
с ечемик сорт “Казанова” (CASANOVA) са събирани проби от растения. Идентифицирани са
два вида трипси Haplothrips tritici (Kurdjumow, 1912) и Limоpthrips denticornis (Haliday, 1836)
и 1 вид листна въшка (Sitobion avenae (Fabricius 1775);
- Обследвано е фитосанитарното състояние на посева. Събрани са проби от симптомни
ечемичени растения с прояви на брашнеста мана, кореново и базично гниене. Изолирани и
идентифицирани са причинители на заболяване, атакуващи листната маса и/или кореновата
система на растенията.;
- Събрани са почвени и растителни проби за наличие на паразитни нематоди- събрани са проби
от листа и плодове от 2 сорта ягоди – Алба и Азия (по 50 броя листа и плодове). В научната
база на АФ при ТрУ е измерено съдържанието на хлорофил в листните проби от ягодовите
култури по референтен метод.
ДЕЙНОСТ 2.1.1.2. Провеждане на специфични биометрични измервания и наблюдение върху
фитосанитарното състояние на изследваните култури. Актуализиране на съществуващата
методика за комбинирани наземни и дистанционни измервания и наблюдения.
- Актуализирана е съществуващата методика за комбинирани наземни и дистанционни
измервания и наблюдения в частта и за наземните измервания с такава пролетни култури –
царевица и слънчоглед и овощни култури – ябълка и череша. За целта бяха проведени две
дистанционни работни съвещания с учените, които извършват наблюденията върху
съответните култури.
- За провеждане на специализирани биометрични измервания и наблюдения с цел
комбинирането им с дистанционни измервания в 8 локации (Кнежа, Павликени, Обр. Чифлик,
Г. Тошево, Карнобат, Чирпан, Пловдив, Кюстендил) се извършват наблюдения и измервания
върху зимни житни култури – мека (Кнежа, Павликени, Обр. Чифлик, Г. Тошево) и твърда
пшеница (Чирпан) и ечемик (Карнобат), пролетни култури – царевица и слънчоглед и овощни
култури – череша и ябълка (Пловдив и Кюстендил).
- През есента на 2022 г. започна втората година от специфичните биометрични наблюдения и
измервания в 6 от локациите, където се наблюдават зимни житни - Кнежа, Павликени, Обр.
Чифлик, Г. Тошево, Карнобат и Чирпан.
ДЕЙНОСТ 2.1.1.3. Дистанционни измервания и наблюдения чрез авангардни технологии –
компютърно зрение и мултиспектрални инструменти.
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Проведени са теренни проучвания на ягодови насаждения в производствена оранжерийна база
„НИКЕЛИ 21“ ЕООД, гр. Пловдив. В проучването на този етап са включени листа и плодове
от два сорта ягоди: сорт Алба и сорт Азия. На място са извършени недеструктивни спектрални
измервания на листа от ягоди в диапазона 450-1100 nm и са направени цифрови изображения.
На същите листни проби са измерени NDVI индекс, чрез портативен апарат PlantPen, както и
хлорофилен индекс чрез CCM 200+ . На място са измерени недеструктивно спектралните
характеристики на ягоди-плодове в диапазона 900-1700 nm и са направени цифрови
изображения на същите проби. Измерени са захарно съдържание (oBrix) с рефрактометър и pH
на плодовете. Извършен е анализ за антиоксидантна активност на ягодовите плодове. В процес
е извършване на математическа обработка на получените спектрални характеристики с цел
съставяне на калибровъчни модели за определяне на изследваните параметри на листа и
плодове от ягодовите култури. Получени са успешни първоначални резултати през отчитания
етап.
През годината са извършени дистанционни наблюдения с мутиспектрална камера в посеви на
пшеница, рапица и царевица с различни плевели.
Направенo е проучване на научните изследвания, относно използването на компютърно зрение
за получаване на информация за състоянието на посеви от пшеница.
Направен е анализ на възможностите за използване на хиперспектрална и камера за цифрови
(цветни и инфрачервени) изображения за получаване на информация относно състоянието на
посеви от пшеница.
Проучени са видовете камери, които могат да се използват по посочените задачи.

ДЕЙНОСТ 2.1.1.4. Калибриране на дистанционните цифрови изображения с наземно измерени
и моделирани данни, за получаване на информация за състоянието на системата почварастение-атмосфера.
- Направена е оценка на прогнозата на средните денонощни температури и относителна
влажност на въздуха на 2 m (на база на почасовите прогнози за втория ден от всяка прогноза)
и 24 часовия валеж въз основа на измерените стойности за периода април- август 2021 г. Като
инструменти за оценката са използвани средно аритметичното отклонение (BIAS) и средно
квадратичното отклонение (RMSE).
- На база получените спектрални характеристики и данните от химичните анализи на листа и
плодове от ягоди са направени математически обработки:
- Получени са калировъчни уравнения за определяне на съдържание на захари и киселинност в
плодове от ягоди на базата на получените им спектралните характеристики.
- Пресметнати са 24 вегетативни индекси за анализираните листа от изследваните сортове ягоди,
свързани с физиологичното им състояние, съдържанието на вода, хлорофил, каротеноиди и др.
Задача 2.1.2 Данни и алгоритми за разпознаване на образи (базирани на невронни мрежи) и
вземане на решение за наличие на плевели, вид и фаза на заболяване на растението, степен на
развитие и др.
ДЕЙНОСТ 2.1.2.1. Създаване на разпределена база данни от цифрови мултиспектрални и
хиперспектрални изображения, от стационарните и дистанционните сензори на изследваните
култури за последващо комплексно изследване на основните им качествени показатели от
лабораторен и полски скрининг.
Дефинирана и създадена е база данни от цифрови цветни и сателитни изображения на посеви
пшеница за последваща обработка на две опитни полета – в Генерал Тошево и в Образцов Чифлик.
ДЕЙНОСТ 2.1.2.2. Създаване на разпределена база данни с информация за състоянието на
културите, фази на развитие, плевели и болести.
Дефинирана е структурата на базата данни, която ще съдържа следната информация:
За всяка точка (8) ще се натрупва информация за следните параметри:
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Метаданни:
Агрометеорологични измервания и наблюдения
Биометрични измервания
ДЕЙНОСТ 2.1.2.3. Разработване на критерии, алгоритми и модели за повишаване на
ефективността на разпознаване на състоянието на растенията (фази на развитие, плевели и
болести) и неприятели и за ранна диагностика на заболявания чрез хиперспектрален анализ и
система за компютърно зрение.
Разработен алгоритъм и методология за получаване на цифрови изображения на пшеница с
оглед на факторите, които оказват влияние относно последващия анализ на цифровите изображения.
Задача 2.1.3. Изследване възможностите на изкуствения интелект за дългосрочно прогнозиране
на заболеваемостта на растенията и вземане на решения за растителнозащитни мероприятия в
зависимост от конкретните климатични условия, фазата на развитие на културата,
микроклимата и данните от сателитните изображения и координация с ArcGIS от изкуственият
интелект.
ДЕЙНОСТ 2.1.3.1. Дефиниране и създаване на база данни от стандартни метеорологични
измервания в точките от опорната мрежа, от числени модели, от сателитни измервания (MSG)
на основните метеорологични елементи – температура на повърхността на почвата, валеж и
слънчева радиация; Създаване на системата за метеорологичен анализ на текущите
метеорологични условия, адаптирана към изчислителна мрежа с разрешаваща способност 1 km
чрез реанализ на резултатите от числения модел ALADIN.
- Дефинирани са полетата с информация за точките от опорната мрежа на проекта. От 1 април
2021 г. до момента са осигурени данни за ежедневни стойности от стандартни метеорологични
измервания в точките от опорната мрежа за: температури на въздуха, относителна влажност
на въздуха и валеж
- За същия срок са осигурени следните данни и от числения модел ALADIN: температура на
въздуха, относителна влажност на въздуха, слънчева радиаця и валеж
- За същия срок е осигурена информация от сателитни изображения: температура на
повърхността на почвата, слънчева радиация и валеж.
ДЕЙНОСТ 2.1.3.2 Определяне на количествени агроклиматични показатели, лимитиращи
растежа, развитието и продуктивността на изследваните земеделски култури в основни
фенологични фази и връзката им с дистанционни измервания.
- Проведено е обсъждане за определяне на най-подходящите количествени агроклиматични
показатели, лимитиращи растежа, развитието и продуктивността на изследваните земеделски
култури в основни фенологични фази за определяне на връзката им с индекси от сателитни
изображения.
- Определени са агроклиматични показатели, характерзизиращи агроклиматичните условия
през вегетационния период на разглежданите култури. Тези показатели включват стойностите
на ефективните температурни суми през междуфазните периоди, сумите на валежите,
потенциалната евапотранспирация и балансът на атмосфернo овлажнение.
- По исторически данни са определени сумите от ефективни температури и водопотреблението
през междуфазните периоди при пшеница, царевица и слънчоглед.
ДЕЙНОСТ 2.1.3.3. Адаптиране на модели на изкуствен интелект за дългосрочно прогнозиране
на икономически значими болести и вредители, взависимост от метеорологичните условия и
фазата на развитие на културата.
- Извършена е оценка и подбор на подходящи и целесъобразни методи за анализ на данни и
установяване на връзки и зависимости чрез класическите средства на приложната статистика.
Същите ще се използват за базов анализ на наличните данни за влиянието на негативните
фактори и метеорологичните условия върху развитието и състоянието на културите.
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Вследствие на направеното проучване като перспективни и подходящи за целта на
изследването са приети предиктивни методи и модели на „ръководено обучение“ (supervised
learning), основаващи се на анализа на съществуващи данни за неблагоприятното въздействие
на болестотворните фактори при конкретни метеорологични условия и формалното
представяне на тези процеси като класификационни и регресионни задачи. В този смисъл след
направеното изследване вниманието бе насочено към две групи методи, които ще бъдат
използвани за решаване на поставената задача:
- Проведено е числено моделиране с невронни мрежи – с възможност за идентификация и
класификация на въздействащите фактори и за установяване на зависимости между силата на
тяхното въздействие и степента на нежеланите последици в количествена връзка. Решението
ще се търси в подбор на подходящата структура на невронния модел, в типа на активационните
функции и нa свързващите количествени параметри на вътрешно структурните връзки.
- Направено е сравнително изследване между резултатите от числено моделиране с невронни
мрежи и класификационни и регресионни дървета - за класификация на наблюдаваните случаи
под формата на дървовидна графова структура чрез прилагането на подходящи
класификационни критерии и решаващи правила.
ДЕЙНОСТ 2.1.1.1.
Набрана е информация за състоянието на системата атмосфера- почва- растение – метеорологична,
агрометеорoлогична и фенологична. Дейностите по проекта са стартирали от 1 април. Извършено е
обследване на ечемичен посев за болести и неприятели. Получени са спектри на листа и плодове на
ягоди от сортове Алба и Азия в диапазона 900 и 1700 nm. До този момент са получени данни за
съдържанието на хлорофил в листата, рН и съдържание на захари в плодовете. Получени са данни за
антиоксидантата дейност на ягодиални модели, чиито статистически параметри са представени в
Приложение 1.
ДЕЙНОСТ 2.1.1.2.
Набрана е специфична биометрична информация за зимни житни култури – мека (Кнежа, Павликени,
Обр. Чифлик, Г. Тошево) и твърда пшеница (Чирпан) и ечемик (Карнобат), пролетни култури –
царевица и слънчоглед и овощни култури – череша и ябълка (Пловдив и Кюстендил).
-

ДЕЙНОСТ 2.1.1.3.
- Получени са данни за вегетативен и хлорофилен индекс за листа и плодове на изследваните
два сорта ягоди. Получени са снимки от мултиспектрална камера на пшеница, рапица и
царевица със и без плевели във всяка фенофаза.
- Проведен е сравнителен анализ на научните изследвания относно използване на компютърно
зрение за получаване на информация за състоянието на посеви от пшеница.
- Анализирани са възможностите за използване на хиперспектрална и камера за цифрови
(цветни и инфрачервени) изображения за получаване на информация за състоянието на посеви
от пшеница.
- Определени са видовете камери, които могат да се използват по посочените задачи.
-

-

Изчислени са вегетационни индекси за пшеница, рапица и плевели. Резултатите показаха
доказана разлика в NDVI между вариантите в полевия опит в двете различни фенологични
фази на растеж на рапица: BBCH 51-54 (фаза на пъпкуване) и ВВСН 69-71(цъфтеж, начало на
плододаване). Значителна разлика се наблюдава и встойностите на NDVI между рапицата
(Brassica napus L.) във фаза цъфтеж и Euphorbia helioscopia L. В листообразуване. Тази разлика
показва възможност за наблюдение на наличието на големи площи с плевели в полетата с
Brassica napus L. с помощта на мултиспектрално дистанционно наблюдение от дронове.
Установено е, че мултиспектралното дистанционно наблюдение е чувствителен и полезен
инструмент за разграничаване на фенологичните фази на маслодайната рапица.

ДЕЙНОСТ 2.1.1.4.
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-

-

Калибриране на дистанционните цифрови изображения с наземно измерени и моделирани
данни, за получаване на информация за състоянието на системата почва-растение-атмосфера.
Направена е оценка на прогнозата на средните денонощни температури и относителна
влажност на въздуха на 2 m (на база на почасовите прогнози за втория ден от всяка прогноза)
и 24 часовия валеж въз основа на измерените стойности за периода април- август 2021 г. Като
инструменти за оценката са използвани средно аритметичното отклонение (BIAS) и средно
квадратичното отклонение (RMSE).
Проведена е математическа обработки получените спектрални характеристики и данните от
химичните анализи на листа и плодове от ягоди;
Получени са калибровъчни уравнения за определяне на съдържание на захари и киселинност
в плодове от ягоди на базата на получените им спектралните характеристики.
Пресметнати са 24 вегетативни индекси за анализираните листа от изследваните сортове ягоди,
свързани с физиологичното им състояние, съдържанието на вода, хлорофил, каротеноиди и др.

ДЕЙНОСТ 2.1.2.1.
- Създаване на разпределена база данни от цифрови мултиспектрални и хиперспектрални
изображения, от стационарните и дистанционните сензори на изследваните култури за
последващо комплексно изследване на основните им качествени показатели от лабораторен и
полски скрининг.
- Създадена база данни от цифрови цветни и сателитни изображения на посеви пшеница за
последваща обработка на две опитни полета – в Генерал Тошево и в Образцов Чифлик.
ДЕЙНОСТ 2.1.2.2.
- Създадена е разпределена база данни с информация за състоянието на културите, фази на
развитие, плевели и болести.
- Дефинирана е структурата на базата данни, която ще съдържа следната информация:
- За всяка точка (8) се натрупва информация за: I. Метаданни; II. Агрометеорологични
измервания и наблюдения; III. Биометрични измервания
ДЕЙНОСТ 2.1.2.3.
- Разработване на критерии, алгоритми и модели за повишаване на ефективността на
разпознаване на състоянието на растенията (фази на развитие, плевели и болести) и
неприятели и за ранна диагностика на заболявания чрез хиперспектрален анализ и система за
компютърно зрение
- Разработен алгоритъм и методология за получаване на цифрови изображения на пшеница с
оглед на факторите, които оказват влияние относно последващия анализ на цифровите
изображения
ДЕЙНОСТ 2.1.3.1.
- Дефинирани са са метеорологичните измервания в точките от опорната мрежа, от числени
модели и от метеорологични сателити (MSG) на температура на повърхността на почвата,
валеж и слънчева радиация. Приложение на системата за анализ на текущите метеорологични
условия, адаптирана към изчислителна мрежа с разрешаваща способност 1 km чрез реанализ
на резултатите от числен модел ALADIN;
- За точките от опорната мрежа на проекта от 1 април до настоящия момент са осигурени данни
за часови стойности от стандартни метеорологични измервания, от числения модел ALADIN
и от сателитни изображения.
ДЕЙНОСТ 2.1.3.2.
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-

Определени са основни количествени агроклиматични показатели (индекси), лимитиращи
растежа, развитието и продуктивността на изследваните земеделски култури – дати на
настъпване на траен преход на средната денононщна температура през 5 и 10 ºС, брой дни с
температури по-висоги от 5 и 10 ºС, температурни суми (DD), абсолютна минимална и
максимална температура през периода на покой и през вегетационния период, брой дни с
максимална температура < 0ºС, брой дни с максимална температура > 25 ºС, брой дни без
валеж, брой дни с валеж > 20 mm, сума на валежите през периода на покой и вегетационния
период, листноплощен индекс (LAI), продуктивна влажност на почвата (% от ППВ), индекс на
засушаване (AI), потенциална евапотрансирация от посев (ЕТР), дати на настъпване на
основните фенологични фази от развитието на изследваните култури и др. По исторически
данни са определени сумите от ефективни температури и водопотреблението при пшеница,
царевица и слънчоглед по междуфазни периоди.

ДЕЙНОСТ 2.1.3.3.
- Проведена е оценка и подбор на подходящи и целесъобразни методи за анализ на данни и
установяване на връзки и зависимости чрез класическите средства на приложната статистика
и са определени перспективни и подходящи за целта на изследването - предиктивни методи и
модели на „ръководено обучение“ (supervised learning). Решението се търси в подбор на
подходящата структура на невронния модел и в типа на активационните функции –
метеорологични и агрометеорологични характериастики и нa свързващите количествени
параметри на вътрешно структурните връзки – включващи характеристики свързани с появата
и развитието на болести и вредители по селскостопанските култури. .
- За решаването на поставената агрометеорологична задача е прието използването на невронни
модели от класификационен тип, основаващи се на класически многослойни структури
(многослоен перцептрон). Целта на изследването е да се оценят възможностите на този подход
за прогнозиране на появата и развитието на специфични патогени в селскостопанските
култури. Изследването включва определянето на ефективна група параметри за оценка на
вероятността за настъпване на болестотворните обстоятелства в зададен период на годината и
провеждане на числени експерименти за дефиниране на подходяща структура на модела.
Използва се многовариантен подход за оптимизация на модела, а оценката на качеството на
прогнозирането е направено чрез функция на грешката и според стойността на корелацията на
моделираните и наблюдаваните данни.
- Резултатите от моделирането с разглеждания подход ще бъдат съпоставени с използването на
класически модели и техники на статистическия анализ, както и с някои приети техники за
решаване на класификационни задачи.
Изразходване на публичните средства
- До момента са извършени разходи за командировки, заплащане на външни услуги, свързани с
биохимичните анализи за антиоксидантата активност на ягодите. Процедурата по закупуване
на заявените материали и консумативи към работния пакет не е приключила.
РП 2.2 „Използване на данни от наблюдения на Земята“
Дейност 2.2.1.1.(1)
Доклад с препоръки (добри практики) за синхронизиране на хиперспектрални данни от
космически сензори за мониторинг на екобиологичния статус на различни култури и комбинирането
им с други данни за целите на растителната феномика. За повече информация виж Приложение 2, табл.
1.
Дейност 2.2.1.2.(1)
Доклад с препоръки (добри практики) за оперативни услуги на програма „Коперник” на ЕС за
наблюдение на Земята от космоса, с цел интегрирането им в българското растениевъдство.
Дейност 2.2.1.3.
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Доклад съдържащ изготвените осем протокола: 1) два протокола свързан с изпълнение на дейност
2.2.1.4. която се реализира съвместно с екипа работещ по задача 2.3.1 от работен пакет 2.3. в
съответствие с неговите цели и 2) четири протокола за дейност 2.2.1.5 изпълнението на която е
непосредствено свързано със задача 2.2.3.
 Проведена е (30.06.2021 г.) онлайн „Кръгла маса за обсъждане на единни протоколи за провеждане
на полеви кампании (ПК) за събиране на синхронни наземни данни на типа тестови участъци, заети
с различни култури.
Дейност 2.2.1.4.(1)





Създадени са интердисциплинарни работни екипи от водещи и млади учени, докторанти и
специалисти от Българска академия на науките - ИКИТ, Селскостопанска академия – ИПАЗР „Н.
Пушкаров“, ИПК – Чирпан, ИЗ – Карнобат, ДЗИ, гр. Г. Тошево, Аграрен университет „Пловдив и
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров. Част от тези екипи участват и в изпълнение на задача 2.3.1 от работен
пакет 2.3.
Изготвените протоколи са използвани от съответните екипи при проведените полеви кампании
през 2021 г.
Реализирани са 2 полеви кампании на 4 селекционни опитни полета на ИПК – Чирпан (твърда
зимна пшеница) и ЗИ – Карнобат (двуреден зимен ечемик) с цел събиране на реални синхронни
наземни и дистанционни данни от екипи от водещи и млади учени, докторанти и специалисти от
Българска академия на науките – ИКИТ и Селскостопанска академия –ИПК – Чирпан, ИЗ –
Карнобат Генерираните нови данни и получените резултати от полевите кампании от екипа на
ИКИТ-БАН, заедно с поетите от него ангажименти по изпълнение на Научна задача 2.3.1. от РП
2.3. са предадени на ръководителя на РП 2.3., проф. В. Божанова и се отчитат от нея.



Доклад за извършените дейности и постигнати резултати от реализираните полеви кампании.
Реализирани са и осем полеви кампании на три тестови полета от екипа на ИПАЗР „Н. Пушкаров“
в съответствие с изготвеният Протокол № 6 в рамките на изпълнение на дейност 2.2.1.3. Изготвен
е доклад Постигнати резултати за първата година от съвместната работа на екипите от ИКИТ-БАН
и ИПАЗР „Н. Пушкаров работещи по изпълнение на тази дейност.
Дейност 1.5.(1)



Гео-база данни съдържаща времеви серии от спътникови индексни изображения от мисията
„Sentinel 2“, данни от наземни измервания, наблюдения и лабораторни анализи за тестови полета
„Николаево“, „Тръстеник“ и „Съдиево“ на ИПАЗР „Н. Пушкаров“.



Доклад за постигнати резултати за първата година от съвместната работа на екипите от ИКИТБАН и ИПАЗР „Н. Пушкаров работещи по изпълнение на дейност 2.2.1.5.(1).



Проведени са три тестови полеви кампании в района на Пловдив и Стара Загора – 09.07.2021 /
27.07.2021/18.08.2021, където се извършени предварителни измервания с UAV на три
производствени полета – зеленчуци (FA1&2) и трайни насаждения (FA3) - (Приложение 2, фиг. 3,
фиг. 4 и фиг.5), с цел осигуряване на данни за целите на дейности 1.7 (2) и 1.9(3).
Задача 2.2.2. са извършени следните дейности:
Дейност 1.6.(2)
Проведено е проучване state-of-the-art (SOTA) за съвременните тенденции на изкуствения интелект за
вземане на решения за използване на алтернативни технологии за дистанционен мониторинг и
диагностика на база данни на различни сателити. Основната цел на доклада е да се направи анализ на
различни модели от AI, които да създадат възможност за интегриране и многозначен анализ на данни
и знания на събраните потоци от данни от множество видове сензори на сателити и безпилотни
летателни апарати (БЛА). AI показа впечатляващи резултати в области като разпознаване на
изображения и се превърна във фокус на анализ на големи данни. Докладът е структуриран в три
основни части. Първата част е въведение в проблема. Втората част описва направеното проучване и
анализ в областта на изкуствената невронна мрежа, множествена линейна регресия (MLR), Random
forest (RF), базирани на ядро модели AI, извличане на наземни обекти въз основа на конволюционна
невронна мрежа (CNN), класификация на дърво на решенията (DT), класификация с подсилено дърво
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на решенията (DT), класификация чрез поддръжка на векторна машина SVM. Третата част описва
предоставените резултати за използването на AI в растениевъдство.
Дейност 1.7.(2)
Разгледани са и анализирани са основните индекси за дистанционен мониторинг и диагностика на
екобиологичния статус (контрол на основните химико-физични параметри на почвата) на различни
култури (полски, зеленчукови и трайни насаждения), в зависимост от информацията за климатичните
условия от база данни на различни сателити. На тази база е дефинирана и спецификация на
параметрите на 10 от основните софтуерни продукти за обработка на изображения (сателитни и БЛА)
- комерсиални и с отворен код (OpenSource).
Дейност 1.8.(2)
Проведено е проучване state-of-the-art (SOTA) за методите на изкуствения интелект за вземане на
решения за приведени в единна система за съпоставимост на данните с координатите на площите.
Проучването бе извършено въз основа на търсене в основни научни бази данни за ресурси по търсене
по тема, анотация и ключови думи. На база направеното изследване се поставя внимание на две групи
методи, които ще бъдат използвани за решаване на поставената задача: моделиране с невронни мрежи
и моделиране с класификация K means и K Nearest Neighbor. При моделиране с невронни мрежи
решението ще се търси в подбор на подходящата структура на невронния модел, в типа на
активационните функции и нa свързващите количествени параметри на вътрешно структурните
връзки. Моделиране с класификация K means и K Nearest Neighbor ще се приложи за класификация на
наблюдаваните случаи под формата на дървовидна графова структура чрез прилагането на подходящи
класификационни критерии и решаващи правила.
Дейност 1.9.(2)
През отчетният период бяха проведени проучвания и тестови изследвания за определяне и
спецификация на пространствени и радиометрични параметри на фенологични наблюдения на
зеленчукови и лозови насаждения в реални производствени участъци с цел разработване на
методология за провеждане на синхронни наземни и спътникови експерименти за дистанционно
изследване на типове култури. Събрани са предварителни данни за посочените култури в реални
условия с цел последваща верификация на параметрите и характеристики получени след обработка на
тестовите изображения (БЛА, спътници с висока и много висока разделителна способност в различни
спектрални канали). Целта е да бъдат извлечени типични признаци, които да бъда класификация в
типови характеристики класове и да бъде установена взаимовръзката между наблюдаваните
параметри за развитие на културите по определена методика и идентифицирането им чрез
дистанционен мониторинг. Осигурени са данни от спътници с много висока разделителна способност
(VHR) Word View за едно от тестовите полета, както и тестови данни хиперспектралната система
PRISMA.
Направена спецификация на радиометрични, пространствени характеристики на различни типове
култури и са формирани класове от признаци за обучение на изкуствения интелект и са проведени
проучвания и пилотни изследвания за спецификация и фенологични наблюдения на зеленчукови и
лозови насаждения в реални производствени участъци.
Дейност 1.10.(2)
Проведен беше Семинар на тема: „Изследване и оценка за адаптиране на алгоритмите за извличане на
био-геофизични параметри от глобален мониторинг посочени в Copernicus Global Land Service и
тяхното адаптиране (скалиране) в локален/ регионален мащаб“. В резултат на проведения семинар и
изготвено проучване е изготвен доклад за идентифициране връзката между био-геофизични параметри
от глобален мониторинг посочени в Copernicus Global Land Service и провежданите стандартизирани
измервания при зеленчукови култури и условията за адаптиране (скалиране) на продукти и услуги,
получени на база на сателитни данни продукти/услуги в локален/ регионален мащаб.
Задача 2.2.4. са извършени следните дейности:
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Дейност 1.11.(4)
Идентифицирани са и са описани основните случаи на употреба за мониторинг на параметрите на
почвата и прогноза за добивите на основните култури и получени данни от сателитни изображения, и
тяхното приоритизиране при изграждане на ГИС за интелигентно растениевъдство. Дефинирани са 5
основни групи за идентифицираните 21 потребителски истории: подготовка на данни, изчисляване и
анализ на вегетационните индекси, извличане на характеристики за класификация, класификация на
обектите и визуализация.
Дейност 1.12 (4)
Дефинирани са основните компоненти, които са базирани на основните случаи на употреба и участват
в изграждането на софтуерна архитектура на платформа (GIS) за интегриране на данните от различни
източници за мониторинг на параметрите на почвата и прогноза за добивите на основните култури и
данните, получени от сателитите. Направена е обща схема на процесите, които протичат в
платформата и са дефинирани основните интерфейси между компонентите. Предвидените са
специфични подходи към управление на информацията за генерирането на огромен обем дигитални и
аналитични данни (от спътникови, аеро- и наземни измервания), лесният и бърз достъп до тях,
разнообразните методи на изкуствения интелект за анализирането им и тяхното интерпретиране.
Задача 2.2.5. са извършени следните дейности:
В рамките на изпълнение на научна задача 2.2.5. „Интегриране на големи обеми от данни (от
спътникови, аеро- и наземни измервания) за почвен анализ и използване на методите на изкуствения
интелект за създаване Национален цифров почвен каталог“ беше извършено следното:












Организация на хранилище за агрегиране и анализ на източниците на наземни и дистанционни
данни (включително отворените бази за данни и услуги на програмата Коперник-ЕС) по
Дейност 1.16.(5). Хранилището представлява предметно-ориентиран, интегриран,
неизменчив и поддържащ хронология набор от данни, позволяващ ефективно, бързо и
качественото им предоставяне на системите за обработка, анализ и управление.
Анализ на данните в растениевъдството – източници, вид, обем, формат (Дейност 1.17.(5)). В
процес на разработка са темплейти за метаданни. Заключението, което беше направено е, за
съхранение и управление да се използва хранилище на данни, а не големи масиви от данни.
Подготвен е каталог с наличните изображения от спътника Seintinel-2, за всички опитни полета
и полигони в рамките на Компонент-2.
Проведен е анализ на системите за управление на бази от данни и извършено сравнение на
функционалните възможности на отделните СУБД. В резултат на това е определено базите
данни да се изградят чрез PostgreSQL/PostGis – една от водещите системи за управление на
геопространствени бази данни (Дейност 1.17.(5)).
Определяне на структура и функционални изисквания за създаването на разпределена база
данни от цифрови мултиспектрални и хиперспектрални изображения от стационарните и
дистанционните сензори на полски, зеленчукови култури и трайни насаждения (Дейност
1.17.(5)).
Дефиниране на функционални изисквания и структура на разпределена база данни от основни
химични и физикохимични характеристики на почвите, наблюдавани в ТЗ1-4 (Дейност
1.18.(5)).
Определяне на структура и функционални изисквания за създаване на разпределена база данни
с информация за състоянието на културите, фази на развитие, плевели и болести формат
(Дейност 1.18.(5)).
Обзор на онлайн каталози на почвеното покритие – функционални възможности, интерфейс,
съдържание, удобство за потребителя, механизъм за търсене и др.

РП 2.3. “Използване на данни от специализирани феномни платформи за отбор на растения с
комплекс от ценни признаци за улесняване на растителната селекция”
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Проведени са полеви кампании през две фази (изкласяване и физиологична зрялост) от
развитието на зимната обикновена (КСО на ДЗИ, Г. Тошево; КСО – АУ) и твърда пшеница (КСО –
ИПК – Чирпан) и ечемика (КСО – ИЗ – Карнобат) и са събрани данни за фенологични, морфологични,
физиологични и агрономични признаци от екипите на ССА и АУ.
Проведени са наземни измервания на показатели, свързани със спектралните отражателни
характеристики на посева и фотосинтезата от екипът на ИКИТ-БАН съвместно с екипите на ИПК –
Чирпан и ИЗ – Карнобат. Получени са данни за: Спектралните отражателни характеристики на посева
с полевия спектрорадиометър FieldSpec 4 Hi-Res; Температура и RGB изображение на посева с
инфрачервена камера Infratec, Тheromgraphic System VarioCAM® hr, inspect 480; Съдържание на
хлорофил в листата на растенията; mg/m2 с CCM-300, OPTI-SCIENCES; Биофизични променливи на
посева с AccuPAR PAR/LAI Ceptometer, Model LP-80, Decagon Devices, Inc.
Извършени са заснемания с безпилотни летателни средства (БЛС), оборудвани с различни камери на
селекционните парцели в горепосочените фази от развитието на изследваните култури във всички
конкурсни сортови опити (КСО).
Получени са фенотипни данни за фенологичните фази на развитие и агрономически признаци
(височина на растенията, братимост, листна площ на флагов лист, полягане, устойчивост на болести,
добив и качество на зърното) при 34 генотипа обикновена пшеница в АУ; 108 генотипа обикновена
пшеница от 6 конкурсни сортови опита (КСО) в ДЗИ – Г. Тошево; 52 генотипа твърда пшеница от 2
КСО в ИПК – Чирпан; 55 генотипа зимен двуреден ечемик от 2 КСО в ИЗ – Карнобат.
Получени са мултиспектрални изображения и са генерирани данни за мултиспектрални
индекси по генотипове/селекционни парцели от заснеманията на КСО с БЛС от екипите на АУ, ИКИТ
и ВВМУ. Генерирани са данни за мултиспектрални индекси от сателитни изображения от спътниците
Сентинел-1 и Сентинел-2 по селекционни парцели в ДЗИ от екипа на ВВМУ. Направена е
статистическа обработка на получените фенотипни и феномни данни от всички екипи.
Разработен е метод за предварителна оценка и картографиране на добивния потенциал на
отделните генотипи в КСО чрез генериране на феномни данни от многоканални изображения заснети
с БЛА. В резултат от съвместната работа на екипите от ИКИТ-БАН и ИПК-Чирпан е подадена заявка
за изобретение и полезен модел и е публикувана статия в реферирано научно списание - Remote
sensing“ JCR с IF (Web of Science): 4.848.
Представяне на научните резултати
1. Научни публикации по проекта (публикувани, или приети за печат):
- Резултатите от дистанционните наблюдения на рапица с и без плевели и от заснеманията
с БЛА на селекционните парцели с обикновена пшеница са докладвани на: 32nd ANNUAL
MEETING AAIC - BOLOGNA (ITALY) , 5-9 SEPTEMBER 2021 Industrial crops and products
unlocking the potential of bioeconomy, Bologna – Italy, 5-9 September 2021. PHENOLOGY OF
BRASSICA NAPUS L. FROM REMOTE SENSING DATA. https://www.aaic2020.com/wpcontent/uploads/2021/07/FINAL-PROGRAM-AAIC-2021.pdf
- Mihaylova, E., T. Pashova, N. Neshev, M. Yanev, A. Mitkov. PHENOLOGY OF BRASSICA
NAPUS L. FROM REMOTE SENSING DATA, която е изпратена за публикуване в списание с
импакт фактор Industrial Crops and Products.
- Mihaylova, Е., Pashova, T., Marcheva, M., 2021, АERIAL MULTISPECTRAL IMAGING TO
DISCRIMINATE BETWEEN DIFFERENT GENOTYPES OF COMMON WINTER WHEAT.
Статията ще бъде отпечатана в списание Industrial Crops and Products, с Impact Factor: 4.244
- https://www.journals.elsevier.com/industrial-crops-and-products
- Резултатите от фенотипната характеристика на генотиповете ечемик са докладвани от екипа
на ИЗ-Карнобат на Agribalkan 2021, Balkan Agricultural congress, 29.08.-1.09.2021, Edirne,
Turkie.
Други публикации:
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1. Dyulgerova, B. and Valcheva, D. (2021). Yield and Yield-related Traits of Advanced Lines of Winter
Barley. Agribalkan 2021, Balkan Agricultural congress, 29.08.-1.09.2021, Edirne, Turkey.
2.Valcheva, D. and Dyulgerova, B. (2021). Variation of agronomic traits of two-rowed genotypes of winter
barley. Agribalkan 2021, Balkan Agricultural congress, 29.08.-1.09.2021, Edirne, Turkey.
Първата публикация е отпечатана в International Journal of Innovative Approaches in Agricultural
Research, а втората е под печат в същото списание.
1. Dyulgerova, B. and Valcheva, D. (2021). Yield and Yield-related Traits of Advanced Lines of Winter
Barley. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 5(4), pp. 344-351. DOI:
10.29329/ijiaar.2021.415.2, https://ijiaar.penpublishing.net/makale_indir/2871
2. Valcheva, D. and Dyulgerova, B. (2021). Variation of agronomic traits of two-rowed genotypes of winter
barley. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research (in press).
В резултат от съвместната работа на екипите от ИКИТ-БАН и ИПК-Чирпан е подадена заявка за
изобретение и полезен модел, както и една публикация в реферирано научно списание - Remote
sensing“ JCR-IF (Web of Science): 4.848. Journal Rank: JCR - Q1 (Geosciences, Multidisciplinary) /
CiteScore - Q1 (General Earth and Planetary Sciences) Q1.

Руменина, Е., В. Божанова, Р. Драгов, Д. Ганева, Г. Желев, А. Гиков, П. Димитров, Л. Филчев
„Интегрирана система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционни опитни
полета“. Заявка за изобретение Патентен вх. № BG/P/2021/113467, заявена на 28.12.2021 г.;
Заявка за полезен модел вх. № BG/U/2021/5434 заявена на 29.12.2021
Ganeva, D.; Roumenina, E.; Dimitrov, P.; Gikov, A.; Jelev, G.; Dragov, R.; Bozhanova, V.; Taneva,
K. Phenotypic Traits Estimation and Preliminary Yield Assessment in Different Phenophases of
Wheat Breeding Experiment Based on UAV Multispectral Images. Remote Sens. 2022, 14, 1019.
https://doi.org/ 10.3390/rs14041019. (This article belongs to the Special Issue Machine Learning for
Mapping and Measuring Sustainable Agriculture).
2. Други резултати от проекта
2.1 Изпълнение на Плана за експлоатация на резултатите от ННП ИР.
2.2 Повишаване на научния капацитет и подготовката на млади учени.
2.3 Изпълнение на Комуникационната Програма.
3. Представяне на документация по отчетите
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Компонент 3: „Интелигентна система за управление на земеделските процеси“
РП 3.1. „Интелигентна
културите“

система за управление на технологиите при отглеждане на

Осъществени дейности през отчитания етап:
3.1.1. Идентификация на възможностите за дигитализация на управленските процеси в
земеделието и разработване на многослойна опорна инфраструктура на интелигентно земеделие в
съответствие със спецификата и динамичността на сектора. (ръководител: доц. д-р Галя
Добревска)(АУ, НИМХ, ВВМУ)


Събиране на данни за агрометеорологичните условия, селскостопанските практики и
управлението в обектите на изследване за минал период.
 Създаване на авангардни дигитални модели, чрез използване на различни методи за
оптимизация за производството на пшеница, кориандър, домати и ябълкови подложки.
 Създаване на типови технологии за производството на пшеница, кориандър, домати и
ябълкови подложки на базата на получените дигиталните модели
Към момента и в края на първата финансова година продължава набирането на цялата информация,
която се съхранява на един от сърверите на НИМХ. До информацията има контролиран достъп (с
потребителско име и парола) в рамките на този проект и при спазване принципите на авторските права.
Подготвен е и продукт за управление на напояването. С него се цели издаване на предупреждение за
извършване на напояване и недопускане загуба на добив. Целият процес се оптимизира с цел
намялване разхода на вода.
Продължи провеждането на мониторинга на водосъдържанието на почвите послойно в
коренообитемия почвен слой и определеляне на условията на засушаване по месеци в земеделската
зона на страната.
Изследвани са динамиката на водните запаси в почвата, условията на засушаване и тенденциите на
изменението им през периода 1986-2015 и през 2021 години.
Определени са средните многогодишни срокове на траен преход на средните денонощни температури
през 5 и 10 ºС през пролетта и есента за периода на изследване и през 2021 г.
3.1.4. Разработване на алгоритми за обучение на изкуствен интелект за подпомагане на
земеделския производител с изработване на основна схема на работните процеси в зависимост
от отглежданата култура и последващото й адаптиране. (ръководител: доц. д-р Георги
Комитов)(АУ, ВВМУ, НИМХ)


Разработване на алгоритъм за обучение на изкуствен интелект при управление на работните
процеси в зависимост от отглежданата култура и адаптиране за конкретните условия.



Верифициран е числения модел WOFOST и е калибриран числения модел AquaCrop.

Осъществени дейности през отчитания етап.
3.1.1. Определяне на комбинацията от метеорологични елементи и сроковете на
издаване на прогнозата им, необходими за оценка на основни агротехнически дейности;
3.1.2. Изготвяне на прогностичен продукт за характеризиране на сроковете за
извършване на растителнозащитни мероприятия

43

Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“

РП 3.2. „Конвергенция на интернет на нещата и големите данни в интелигентно
управление на земеделски процеси“
Осъществени дейности през отчитания етап.
Първата стъпка, която е изпълнена, е изграждане на мрежова инфраструктура, която ще помогне за
оптимизиране на селското стопанство и производството в условията на минимално натоварване на
околната среда.
1.Инфраструктура
Инфраструктурата (хардуер и софтуер) е изградена като интегрирана кибер-физическа-социална
технологична система, използваща принципите на Интернет на Нещата. Включва следните основни
компоненти: интелигентна сензорна мрежа, център за данни и оперативен център. Инфраструктурата
се използва за решаването на следните основни задачи:
 24/7 автоматизирано наблюдение и управление
 Ефективно използване на ресурсите
 Превенция и интегрирано управление на неприятелите
 Разпознаване на болести и плевели при обиkновена зимна пшеница растенията
 Управление, контрол и координиране на всички етапи на селскостопанската работа.
 Прецизно приложение на торове и хербициди - дронове излитат и кацат вертикално, така че
могат да бъдат пускани в полет от всякаква повърхност и не се нуждаят от писта за излитане.
Разглобява се лесно и са удобни за транспорт. Количеството на пестицидите или торовете се
регулира прецизно и се избягват каквито и да е грешки а освен това се постига икономия на
продукт.
2. Интелигентна сензорна мрежа.
За приложението на интелигентното земеделие в пшеничното производство е изградена интелигентна
сензорна мрежа. Предназначението на мрежата е събиране актуална информация за „ситуацията на
терен“, т.е. сензорни данни от наблюдаваните открити площи. Опорната мрежа е изградена от
свързани помежду си статични устройства - сензори, актюатори и контролери. Тази мрежа е допълнена
с мобилни устройства - безпилотни летателни апарати (дронове). Комуникационната мрежа използва
различни технологии - LoRa и Интернет. Започнало е натрупване на първоначални данни за основни
плевели (разпознаването им, тяхните фази на развитие и плътност) при обиkновената пшеницата и за
включване в алгоритми на самообучаваща се система. За 1 период се разпознават 5 плевела с
верояност но 80% . За този период си е сериозно постижение.
3. Център за данни.
Предназначението на центъра за данни е да осигурява възможности за получаване, съхраняване и
обработка на голям обем структурирани, полуструктурирани и неструктурирани данни. Данните се
получават от различни източници – интелигентната сензорна мрежа, метеорологични
данни, статистически данни за минали събития, специализирани документи за земеделието, снимки и
видеа. Съществена задача е разработване на 3D модели, подпомагащи интелигентното земеделие.
Освен това, се разработват подходящи интерфейси към различни външни системи.`
Изпитани са поливни норми (10, 20 и 30 l/m2 ) при 2 сорта Сашец и Гея1 през фази изкласяване и
край на братене и начало на изкласяване. Торовата норма от 17 кg е подавана еднокротно, двукратно
и трикратно в комбинацията с различните поливни норми
ИЗК „Марица“:
Изградена е сензорна мрежа за събиране на данни от сензори при оранжерийни условия. Избран е найподходящ вариант за инсталация на сензорите с възможност за бърза корекция на местоположението
и минимизиране на обслужването на мрежата.
ИРГР „К. Малков“ - Садово:
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Засети бяха два сорта пшеница – Сашец и Гея. Беше закупена и инсталирана система за капково
напояване с цел прецизно отчитане на водният и хранителният режим при двата сорта. Беше
извършено напояване в различни фази и бяха отчитани показатели на растежа и добива.
Получените резултати са представени в Приложение 1 на отчета.

РП 3.3. „Виртуален оперативен център за управление на интелигентно земеделие“
1. Постигнати резултати през отчитания етап.
1.1. Платформа ЗЕМЕЛА
Разработени са обща концепция и теоретичен модел на ВОЦ. Ядрото на ВОЦ е платформата за
интелигентно земеделие, наречена ЗЕМЕЛА. В рамките на платформата са включени планираните за
създаване аналитично подпространство, персоналните и оперативните асистенти, гардовете и някои
специализирани модули. Създадена е архитектура на платформата, в която модулите логически са
групирани в следните три подсистеми (подпространства, ПП) (Фиг. 1.):

Оперативна система (оперативно ПП) – включва два модула – Personal Assistants и Event
Engine.

Домейн-специализирана система (ПП „Земеделие“) – тази система се състои от три базови
модула. ADK Center е разпределена база знания за съхраняване на фонови специализирани знания в
областта на земеделието. Знанията се представят основно като онтологии, поддържани от
релационни и NoSQL бази данни. Вторият модул, наречен ViSMod, е среда за моделиране на
сценарии и процеси в интелигентното земеделие като експертни системи, използващи фрейми и
правила за представяне на знанията. Третият модул е библиотека със специализирани земеделски
модели (Agriculture Models Library). За създаване на моделите се използват различни формални
системи – CCA, jTempura, DEVS, CL, MM.

Гардова система (ПП „Гардове“) – гардовете осъществяват връзката между виртуалния и
физическия свят. основана тяхна функция е да доставят информация от прилежащите сензорни
мрежи, разполагани в земеделските площи (открити и закрити).

Фиг. 1. Платформа ЗЕМЕЛА
Избрани са технологии, развойни среди и средства за разработване на прототипи на модулите на
платформата ЗЕМЕЛА. Проведени са начални тестове за използваемост на следните технологии:

JaCaMo – развойна среда за създаване на интелигентни агенти и тяхната околна среда,
базирана на езиците AgentSpeak, Java и XML.


Protégé – технология за разработване на онтологии.


Prolog, JPL – развойни средства за създаване на експертни системи, използващи правила, с
възможност за използване на Java програми.

45

Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“

KSL – технология за разработване на експертни системи, използващи фрейми и правила, с
възможности за включване на Fuzzy logics, Case-based reasoning, Data mining, визуални редактори и
агенти. Доставя също интерфейси към езиците Java, Python, JavaScript и различни бази данни.


Kafka – технологична рамка за потокова обработка на данни.



RED Node – визуална среда за разработване на интерфейси към сензорни мрежи.



PostgreSQL – релационна база данни.



MongoDB – NoSQL база данни.

1.2. Домейн-специализирана система
1.2.1. ADK Center
Създадени са специализирани концепция и архитектура на домейн-специфичния модул ADK Center
(Фиг. 2.).
Този модул ще оперира като едно от хранилищата за специализирани за селскостопанската наука
знания. Общата архитектура предвижда следните слоеве:

Фиг. 2. Обща архитектура на ADK Center

Йерархия от онтологии – основна форма за представяне на знания. Концепцията предвижда
създаване на единна обща онтология (Top Level Ontology) и три специализирани онтологии (Task
Ontology, Event Ontology, Domain Ontology).

Релационни и NoSQL бази данни (DB Plant Characteristics) – за съхраняване характеристиките
на селскостопанските култури.

Динамична база данни (DB Sensors) – за съхраняване на суровите динамични данни,
получавани от сензорните системи.
1.2.2.

ViSMod

Вторият модул за моделиране и съхраняване на специализирани знания от селскостопанската наука
ViSMod използа фреймови структури и правила за представяне на знанията. През първата година
беше разработена концепция и общата архитектура на средата ViSMod (Фиг. 3.).

Фиг. 3. Обща архитектура на ViSMod
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В средата ViSMod основно ще се разработват системи, базирани на знания (експертни системи).
Концепцията предвижда разработване на две диагностични системи. Бяха тествани две технологии
за разработване на експертните системи – SWI-Prolog + JPL и KSL.
1.2.3.

Agriculture Models Library

През първата година бяха тествани различни формални системи за моделиране на физическия свят,
основно на пространствените и темпоралните характеристики на физическите „неща“. Фокусът беше
върху създаване технология за разработване на пространствени модели на основата на формализма
CCA (Фиг. 4.).

Фиг. 4. Примерен CCA модел
1.2.4.

Гардова система

През първата година беше създадена концепция и архитектура на стандартизиран интерфейс за
получаване на сензорни данни, използващ технологията RED Node (Фиг. 5.).

Фиг. 5. Стандартизиран интерфейс на гардовата система
1.3. Оперативна система
Ядрото на оперативната система е генетичният персонален асистент (ГПА). Създадени са обща
концепция, модел и първоначална версия на архитектурата на ГПА (Фиг. 6.).
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Фиг. 6. Архитектура на ФПА
Технологията JaCaMo е избрана е за реализиране на ГПА. С нея са проведени тестове за
целесъобразност, които дадоха положителни резултати.
Основен модул на ГПА е Event Engine, архитектурата на която е дадена на Фиг. 7.

Фиг. 7. Архитектура на Event Engine
Event Engine ще се реализира с технологията Kafka, с която са проведени първоначални тестове.
1.4. Разработена е концепция и теоретичен модел, както и е избрана технологии за създаване на
интелигентни интерфейси, разположени върху мобилни устройства.
1.5. Подготвени са предварителни анализи за три налични външни информационни системи за
земеделие, към които са възможни интерфейси.
 Национална ГенБанка;
 FAST – европейска платформа за земеделие, която е в процес на разработка;
 AgroHub.bg – регистриран през 2021 год. сайт, който възнамерява да подпомага интелигентно
земеделие.
Част от изследванията са насочени към използване на различни техники на изкуствения интелект за
конструиране на модели за анализ на съществуващи ситуации, откриване на аномалии и бъдеща
прогноза. Важен акцент в изследванията е възможността за дефиниране на различни подходи за
проследяване на поведението и формиране на текущи оценки на обучаемите във виртуалното
образователно пространство. Резултатите могат да бъдат използвани за разбиране на приложението и
въздействието на технологиите в съвременните образователни пространства.
Предложената научна методика е актуална и ефективна. През отчетния период в изпълнението на
научната програма на проекта са включени осем млади учени, седем студенти и един ученик. Към
колектива с решение на ИС на ННП-ИР са включени още двама млади учени и двама редовни
докторанти.
През отчетния период са проведени следните работни срещи, целящи също разпространение на
резултатите:
 12.05.2021 в ИРГР „К. Малков“, Садово;
 22.06.2021 в ИИКТ, БАН;
 12.07.2021 във ФМИ на Пловдивския университет.
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За регулярното отчитане напредъка на проекта е организирана и се провежда лектория
«Интелигентно земеделие» (Фиг. 8.).

Фиг.8. Заглавна страница на класната стая
“Лектория Интелигентно земеделие”
През първата година са проведение 13 занятия (Фиг.9 .).

Фиг. 9. График на лекторията “Интелигентно земеделие”
За планиране и ефективно организиране на публикационната дейност членове на екипа са гостредактори на два специални броя на списания на издателството MDPI (Фиг. 10 и Фиг. 11.).
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Фиг. 10.

Фиг. 11.
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РП 3.4 „Блокови вериги за интелигентно земеделие“
Постигнати резултати през отчитания етап.


Проучени са 15 платформи: Bitcoin, Ethereum, Ripple, NEO, Stellar, Hyperledger Fabric, Mina
protocol, Cardano, Polkadot, Hedera, Tron, Singularity net, Cosmos, EOSio по 6 критерия:

предназначение, наличие на Token, възможности на интелигентни договори, езици за програмиране,
тестова мрежа, скорост. Избрана платформа за блокови вериги – EOSio, която изпълнява изискванията
на проекта.
-Платформа-SC-Езици за програмиране-Тестова мрежа-Скорост (tps)
1-Bitcoin-X-C++, Java -X-7
2-Ethereum -V-Solidity -Subject to custom setup-15
3-Ripple -X-JavaScript -V paid-1 500
4-NEO -V-C#, .NET -X-1000+
5-Stellar -X-JavaScript, Java, Swift -V paid-1000
6-Hyperledger Fabric -V-Java, Node.js, Go, Python -V -max 700
7-EOSio -V-C++, Java Script, Java, Swift -V free-3000+
8- Mina protocol -V-JavaScript -V free-Dynamic statistics
https://www.coinbureau.com/review/mina-protocol/
9- Cardano -V-JavaScript -V free-1000+
10-Polkadot -V-Rust, C++, Golang -Soon -N/A
11-Hedera -V-Java, Java Script, Go -X-10000+
12-Tron-X-Java, Java Scriipt, C++, Rust, Python -X-N/A
13-Singularity net -V-N/A-X-N/A
14-Cosmos-V-Go-X-N/A



Направено е допълнително проучване за платформите Corda, Ethereum, Hyperledger Fabric,
NEO по критерии: управление, режим на работа, консенсусни алгоритми, криптовалути и
интелигентни договори.
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Предложен е подход за оценка на алтернативите на блок-вериги, създадена с методи за колективен
анализ на групови решения и размити оценки. Използван е групов размит подход, базиран на размити
многокритериални методи при приоритизиране на софтуера за блок-вериги, произведен с метода за
оценка на размитата група. Използвани са различни методи за MCA със сравнително ниска времева
сложност. Валидността и приложимостта на предложената методология се доказва с практически
пример за избор на софтуер за блок-вериги. Основните предимства на предложената методология са:
1) отчитане на субективизма на оценките на вземащите решения чрез използване на неясни оценки;
2) приложимост дори към малък брой сравнени обекти (докато алтернативният вероятностен подход
е подходящ само за голям брой хомогенни обекти);
3) обхваща различни методи за многокритериален анализ със сравнително ниска изчислителна
сложност;
4) поддържане на групов подход при вземане на решения, а оттам и чрез работа в екип, подобряване
на качеството на решенията.
Platform
Feature
Governance

Corda

Ethereum

R3

Platform
Description
Mode of
Operation

Finance industry

Ethereum
Developers
Generic
framework
Permissonless
node network,
public or private
PoW-PoS

Consensus
Algorithm
Cryptocurrency

Smart
Contracts



Permissioned
node network,
private
Only parties
involved could
make decisions
No native
cryptocurrency

Smart contract
code (Kotlin,
Java); smart legal
contract

Ether, ERC-20
compatible tokens
via smart
contracts
Smart contract
code (Solidity)

Hyperledger
Fabric
Linux Foundation
Modular
framework
Permissioned
node network,
private
dBFT

No native
cryptocurrency,
currency and
tokens via
chaincode
Smart contract
code: (Go, Java)

NEO

Ripple

Neo Smart
Economy
Generic
framework
Permissioned
node network,
private
dBFT

Ripple Labs

NEO, NEO-5
compatible tokens
and GAS tokens

Smart contract
code (C#, Java,
Python, etc.)

Decentralized
financial tool
Permissioned
node network
(UNL list)
XRP Ledger
Consensus
protocol
XRP

XRP Ledger
Hooks (any
WebAssembly
compatible
language)

Изследвани са рисковете, свързани с внедряване на технология блок-вериги в
предприятия или организации, свързани със селското стопанство и подходите за
вземане на решения за управление на тези рискове.

Изследвано е използването на рамката Enterprise Global Risk Management и нейните основни
елементи: йерархично ниво на управление, политика за управление на риска, планирани
действия и ориентация на процеса на управление на риска. В рамката Enterprise Global Risk
Management са използвани 37 риска на технологията блок-вериги. Приложен е квазимногокритериалният алгоритъм SIGMA за оценка на оптималните елементи на рамката за
различни профили на толерантност към риска. Предложено е обратното тълкуване на найлошите оценки и неговото използва като препоръка и/или предварителна насока за
разпределяне на ресурси и средства за управление на риска между елементите на EGRM.


Анализирани са етапите, процедурите и елементите за план на провеждане на
вътрешен одит контрол в предприятия или компании от селското стопанство,
които внедряват технологията блок-вериги.
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Анализирани са елементите на технологията блок-вериги, характеристиките и функции на
вътрешния одит и вътрешен контрол и въздействието на внедряването на блок-вериги върху
фокусните области като човешки, финансови, технически ресурси, идентифицирането на
риска, процедурите за контрол, управлението и смекчаване на риска. Предложен е обобщен
одитен план във вариант на предварителен алгоритъм, с перспектива за последващо
софтуерно решение и акцент върху елементи, свързани с внедряването на блок-вериги.



Извършени са проучвания за пригодност на различни блокови вериги.

След анализ, беше избрана платформа за блокови вериги – EOSIO, която отговаря на всички
изисквания на проекта.
В експериментални условия, беше инсталирана работеща среда на блокова верига, както и
верификатор на транзакциите.
В експериментална среда на C++, беше създаден и тестван работещ прототип на интелигентен договор,
с функционалност за регистриране на продажби на сортови семена от ГенБанка.
Създадена е и е в процес на тестване експериментална софтуерна система за управление и регистрация
на продажбите на сортови семена от генбанка, чрез реализиране на обмен на данни с интелигентния
договор, зареден в експерименталната среда на блоковата верига.
Инсталирана е експериментална блокова верига, като за целта е използвана тестова среда, която дава
възможност за опити, при максимално близки до реалните условия. Това не би било възможно при
използване на инсталация на локален сървър или собствен хардуер. Генерирани са над 2 500 000 блока.
Генерирани и инсталирани са тестови потребители, с които са направени над 5000 експеримента.
Създадени са интелигентни договори, като са проведени над 1000 експеримента и тестове с тях.
Договорите са написани на C++, версия 14.
Използвани са средства за верификация на транзакциите, като за целта експериментите са извършени
в тестова среда, максимално близка до реалната.



Анализирана е екосистемата на блок-вериги като мрежа от заинтересовани страни, които
споделят различни цели, връзки и процеси и като инфраструктура от технически и логически
елементи.
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Анализът помогна да се дефинира модел на веригата за доставки, който улеснява процеса на
сертифициране на семената, наблюдение и надзор на зърнения процес, произхода и като вариант
взаимодействия с регулаторни органи, логистични и финансови услуги.

Като инфраструктура от технически и логически елементи екосистемата на блок-вериги се отнася до:
(1) Технология (DLT): система за цифрова база данни за записване на транзакции с активи. Тя може
да бъде базирана на блок-верига или не.
(2) Права за достъп: разрешената/частна блок-верига изисква участниците или валидаторите да бъдат
поканени от администратор за достъп до системата; без разрешение/публична блок-верига няма това
изискване. Комбинация от двете е консорциумна блок-верига.
(3) Платформа за блок-верига.
(4) Консенсусен алгоритъм: процедурата, чрез която партньорските възли постигат общо
споразумение за валидиране на текущото състояние на разпределения регистър. Консенсусният
алгоритъм в повечето случаи се определя от платформата.
(5) Интегрирана среда за разработка: пакет, който консолидира основните инструменти, необходими
за писане и тестване на софтуер.
(6) Инструменти и библиотеки за тестване на разработка: предоставят подкрепа за разработване на
приложения, които взаимодействат с блок-веригата.
(7) Езици за програмиране: разработката на блок-вериги използва голямо разнообразие от езици за
програмиране, включително специфични.
(8) Приложения за съхранение на данни: съхранението на данни, свързани с транзакциите, може да
бъде във верига или извън веригата в зависимост от нивото на чувствителност или обем. Повечето от
приложенията за съхранение извън веригата са същите като преди с големи данни.
(9) Приложения и употреба: двете основни категории приложения, базирани на блок-вериги, са бизнес
към бизнес (B2B) и бизнес към потребител (B2C).



Проектирана е референтна инфраструктура на блок-верига с три нива: ниво верига за
доставки, ниво за IT инфраструктурни услуги и ниво блок-верига.

Мрежата на блок-веригата с работно съкращение SCPBC (Smart Crop Production Blockchain) е тип
консорциум от минимум три възела разположени в ПУ „П. Хилендарски”, към Института по
растителни генетични ресурси „Константин Малков” – Садово и ИИКТ – БАН.
В момента с цел тестове са инсталирани два възела в ПУ, на виртуална машина.
Нивото на веригата за доставки включва всички потенциални участници, според техните функции и
взаимоотношения на взаимодействие. Предполага се, че различни видове IoT мрежи да са свързани
както с отделните участници на ниво верига за доставки, така и с ниво блокчейн.
На нивото на IT инфраструктурни услуги се предвижда съхраняване и обработка на критична
информация извън блок- веригата (off-chain). Предвижда се на него да бъдат предоставени различни
аналитични функции.
Нивото на блок-веригата се предвижда за обмен на критична информация и за контрол на
взаимодействията между участниците във веригата за доставки чрез слоя за интелигентни договори.
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Предложен е базиран на блок-верига модел за верига за доставки с пет информационни
канала.

Тази информация, качена в блок-верига, може да увеличи проследимостта на продуктите или
материалите, да намали загубите чрез елиминиране на посредници, да подобри видимостта, да
подобри доверието, да гарантира навременни плащания и т.н.
На този етап моделът на веригата за доставки предвижда пет информационни канали, които да:
1)
2)
3)
4)
5)

улесняват процеса на сертифициране на нови сортове семена;
подпомагат контрола върху технологията за отглеждане, добив и продажба на семена;
наблюдават последващата преработка и/или продажба на сертифицирани семена (опция);
улесняват взаимодействието с държавните регулаторни органи (опция);
предоставят информация за произхода на семената или техните продукти на крайните
потребители (опция).

Верига за доставки предвижда девет участници:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

GenBank на Република България (Genе Bank.
Фермери-куратори: упълномощени фермери за закупуване, размножаване и продажба на
сортове семена от Генната банка на други фермери.
Земеделски производители: производители на непреработени (суровини) растителни култури.
Производители: преработватели на суровини в готови продукти.
Дистрибутори.
Магазинна мрежа: дистрибуция и продажба на крайните продукти на крайни клиенти.
Логистични и транспортни фирми.
Финансови и застрахователни органи (банки, застрахователни компании и др.).
Държавни регулатори: регулаторни и контролни органи на веригите на доставки.
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Предложени са функционалности на интелигентните договори в блок-веригата на базата на
информационните канали и взаимодействията между участниците във веригата за
доставки.

Предвидени са 5 вида интелигентни договори (SC) за следните упълномощени участници:
-

Регулаторните органи са упълномощени да използват SC 1, 2, 3, 4 и 5;
GenBank използва SC 1 и 2;
Фермерите-куратори използват SC 2 и 3;
Земеделските производители използват SC 3 и 4;
Производителите използват SC 4 и 5;
Дистрибуторите и магазините на дребно използват SC 5.

Интелигентните договори с логистични и транспортни компании и финансови и застрахователни
органи (банки, застрахователни компании и др.) не са проектирани. Тяхната реализация изисква
изясняване на допълнителни условия, наличие на ИТ инфраструктура и законова нормативна уредба.
Основни функционалности, предвидени в интелигентните договори:
Интелигентен договор 1: за „Consortium Genbank Validator” – акаунт „genbank”:
-

Вътрешно искане за сертифициране на нов сорт (потвърждение от втори експерт (multigeniture
сделка).
Заявление до Патентното ведомство за регистрация на нов сорт.
Заявление до EAVTFISC за експертиза.
Регистрация (или отказ) на нов сорт.
Регистър на одобрените сортове.
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-

Регистър на платените такси.
Регистър на подадените заявления в процес на разглеждане.
Регистър на участниците в консорциума, роли.

Интелигентен договор 2: за „Consortium GenBank Store” – акаунт „genbankstore”:
-

Заявка за закупуване на сорт за размножаване.
Отчет за добива на култивирания сорт.
Регистър на участниците в консорциума, роли.
Регистър на генетични екземпляри и семена.
Регистър на запасите по сортове.
Регистър на плащанията.
Регистър (фермери-куратори) на базата на изградена
IoT инфраструктура за данни от различни сензори: температура на въздуха, окисляване, влажност
на почвата и др.

Интелигентен договор 3: за „Consortium Seeds Exchange“ – акаунт „seedsexchange:
-

Заявка за покупка.
Регистър на участниците в консорциума, роли.
Регистър на запасите по сортове.
Регистър на плащанията.

Интелигентен договор 4: за „Consortium Raw Materials“ – акаунт „rawmaterials“:
-

Заявка за закупуване на суровина.
Заявка при преработката на суровини (с добавена стойност).
Регистър на участниците в консорциума, роли.
Регистър на плащанията.
Регистър на количеството реколта за продажба по идентификационен номер на сорта.
Регистър на извършените превози.
Регистър на суровините с добавена стойност.

Интелигентен договор 5: за „Consortium Products“ – акаунт „product“:
-

Заявка за закупуване на суровини за производство на продукта.
Заявка за покупка на продукти от дистрибутор/магазин.
Регистър на участниците в консорциума, роли.
Регистър на произведените продукти.
Регистър на плащанията.
Регистър на извършените превози.
Регистър на сертификатите за произход.
Ценови регистър.

Описаната архитектура подлежи на по-нататъшно развитие, корекция и детайлизиране.
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39. Stoyanov, S., Glushkova, T., Popchev, I., Doukovska, L.. Virtualization of Things in a Smart Agriculture
Space. Sgurev V., Jotsov V., Kacprzyk J. (Eds.), Chapter of Book: Advances in Intelligent Systems Research
and Innovation, Series: Studies in Systems, Decision and Control, 379, Springer International Publishing,
Switzerland, 2022, ISBN:978-3-030-78123-1, DOI:10.1007/978-3-030-78124-8_16, 349-368. SJR
(Scopus):0.14 Q4 (Scopus).
40. Stoyanov, S., Glushkova, T., Tabakova-Komsalova, V., Stoyanova-Doycheva, A., Ivanova, V., Doukovska,
L.. Integration of STEM Centers in a Virtual Education Space. Mathematics, Special Issue: Digital
Transformation
of
Mathematics
Education,
744,
10,
MDPI,
2022,
ISSN:2227-7390,
DOI:10.3390/math10050744, JCR-IF (Web of Science):2.258 Q1 (Web of Science).

Общ брой публикации за отчетния период – 40, от тях 20 в списания или научни
поредици и 15 в сборници от трудове на научни конференции. В световните бази Web of
Science и/или Scopus са реферирани 22 публикации, от които 1 с JCR-IF (Web of Science)
и 6 с SJR (Scopus), разпределени съответно 1 в Q1, 3 в Q2, 3 в Q4.
Копия на публикациите са предствени в Приложение към настоящия отчет.
2. Други резултати от проекта
2.1 Изпълнение на Плана за експлоатация на резултатите от ННП ИР.
Приложение 6 на Споразумението за Партньорство.
2.1.1. Тестова програма за проверка на функционалността на интелигентен договор в среда на блокверига за ГенБанка.
2.2 Повишаване на научния капацитет и подготовката на млади учени.
Кратко описание, плюс списък с докторанти и млади учени (включват членовете на колектива на
проекта, които са такива в началото на етапа на проекта), техните публикации и друга дейност по
Програмата.
1. д-р Ася Тоскова – ИИКТ-БАН, постдокторант
-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asya Stoyanova-Doycheva, Vanya Ivanova, Lyubka Doukovska, Veneta Tabakova, Irina Radeva
and Slaviana Danailova. Architecture of a Knowledge Base in Smart Crop Production.
International Conference Automatics and Informatics ICAI2021, 30 September-2 October 2021,
Varna, Bulgaria. (приета за печат)

д-р Йордан Тодоров – ИИКТ-БАН, постдокторант
д-р Бистра Захариева – ИИКТ-БАН, постдокторант
Красимир Терзиев – ИИКТ-БАН, докторант
Даниел Русев – ИИКТ-БАН, докторант
Зорница Радева – ИИКТ-БАН, докторант
Илиян Занкински – ИИКТ-БАН, докторант
Христо Блидов – ИИКТ-БАН, докторант
Славияна Данаилова – ИИКТ-БАН, докторант
-

Asya Stoyanova-Doycheva, Vanya Ivanova, Lyubka Doukovska, Veneta Tabakova, Irina Radeva
and Slaviana Danailova. Architecture of a Knowledge Base in Smart Crop Production.
International Conference Automatics and Informatics ICAI2021, 30 September-2 October 2021,
Varna, Bulgaria. (приета за печат)

10. Ирина Кръстева – ИИКТ-БАН, докторант
11. Иван Стоянов – ИИКТ-БАН, докторант
12. Венета Величкова – ИИКТ-БАН, докторант
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2.2 Повишаване на научния капацитет и подготовката на млади учени. Кратко описание, плюс
списък с докторанти и млади учени (включват членовете на колектива на проекта, които са
такива в началото на етапа на проекта), техните публикации и друга дейност по Програмата.






Координаторът на Компонент 3 от ННП-ИР е избран за член-кореспондент на БАН.
Двама учени от състава на колектива на Компонент 3 (от АУ-Пловдив и от ИРГР „К. Малков“
- Садово) са избрани за заемане на академичната длъжност „Доцент“.
Един редовен докторант от колектива от ИИКТ-БАН е отчислен с право на защита.
Зачислени са в ИИКТ-БАН, нови два редовни докторанта, с теми свързани с проблематиката
на ННП-ИР, които са включени в колектива на Компонент 3.
Защитени с отлична оценка са шест дипломни работи на студенти по проблеми, включени в
работната програма на ННП-ИР.

2.3 Изпълнение на Комуникационната Програма
Отчита се във връзка с Приложение 3 на Споразумението за Партньорство. Използва се образец в
Таблица 2 (по-долу), плюс кратко описание на резултатите от изпълнението от отчитания етап (до
1800 знака без интервали, като към описанието се прилага 1 фигура или снимка).
3. Представяне на документация по отчетите
3.1 Всички научни публикации и заявки за патенти по проекта (в електронен формат).
3.2 Копия на резюмета за представяне на резултати от проекта на научни форуми.
1. Asya Stoyanova-Doycheva, Vanya Ivanova, Lyubka Doukovska, Veneta Tabakova, Irina Radeva and
Slaviana Danailova. Architecture of a Knowledge Base in Smart Crop Production. International
Conference Automatics and Informatics ICAI2021, 30 September-2 October 2021, Varna, Bulgaria.
(приета за печат)
2. Ivan Popchev, Irina Radeva and Veneta Velichkova. Blockchains in Enterprise global risk
management. International Conference Automatics and Informatics ICAI2021, 30 September-2
October 2021, Varna, Bulgaria. (приета за печат).
3. Ivan Popchev, Irina Radeva and Veneta Velichkova. The impact of blockchain on internal audit. In:
Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE'2021, Sofia, Bulgaria, October
28-29, 2021. (приета за печат)
4. Galina Ilieva, Tania Yankova, Irina Radeva and Ivan Popchev. Blockchain Software Selection as a
Fuzzy Multi-criteria Problem. Computers 2021, 10, x. https://doi.org/10.3390/xxxxx. CiteScore - Q2
(Computer Networks and Communications) [ indexed within Scopus, ESCI (Web of
Science), dblp, Inspec] (приета за печат)
5. Ivan Popchev, Daiela Orozova. Data Analytics Approach in Virtual Educational Space In: Big Data,
Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE'2021, Sofia, Bulgaria, October 28-29, 2021.
(приета за печат)
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Компонент. 4 Изкуственият интелект и дигиталните технологии - двигател на
иновативните системи за управление, секторната динамика и промяната в
качеството на живот
РП 4.1 – Системи за софтуерно управление на специфични и динамични бизнес процеси
в растениевъдството
Описание на осъществените изследвания и дейности, съгласно приета план програма за етап 1Период
1. Планирани научни задачи и дейности (от проектното предложение в Образец-Формуляра).
1. Научна задача – „Идентификация на възможностите за дигитализация на управленските процеси в
земеделието в съответствие със спецификата и динамичността на сектора“
2. Осъществени дейности през отчитания етап.
- Анализ на приложимостта на популярни платформи за прилагане на дигитални технологии в
растениевъдството;
- Определяне на растениевъдните производства с потенциал за прилагане на дигитални технологии3. Очаквани резултати (от проектното предложение).
- Проучване на наличната научна информация за прилагането на дигиталните технологии в
растениевъдството;
- Идентифициране на заинтересованите страни 4. Постигнати резултати през отчитания етап.
- Критичен преглед на бизнес процесите с дигитално управление;
- Създадено ръководство за идентифициране и привличане на заинтересованите страни 5. Кратък анализ относно правилното и целесъобразно изразходване на публичните средства,
включително партньорството между научните организации, актуалност на научната методика,
разпространението на резултатите, работата на младите учени, социално-икономическия ефект
в отговор на адресираните в Програмата обществени предизвикателства и съответствие на
проекта с националните и институционалните приоритети в науката.
В рамките на работен пакет 4.1. са установени:


Ефективно сътрудничество по време на фазите на подготовка, реализиране и контрол по
дейности и планирани резултати по РП 4.1.;



Редовна комуникация и виртуални срещи (14/06/2021; 06/08/2021; 01/09/2021) между
участниците в работния пакет;



Регулярна отчетност по отношение на количествените и качествените параметри.



В рамките на отчетния период екипът по РП 4.1. концентрира работата с в три основни
направления:



Научноизследователска дейност и анализ;



Участие в значими национални и международни мероприятия;



Публикационна активност.-

6. Обяснение, ако част от дейностите не са осъществени, част от резултатите не са постигнати,
или са постигнати допълнителни резултати повече от очакваните.-
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7. Дейности по РП, които се предвиждат за следващ етап (ако има такъв) от проектното
предложение; ако са необходими промени в тях, те трябва да бъдат обосновани.
 Определяне на потенциални ефекти на дигиталните технологии върху секторните
характеристики на сектор „Растениевъдство“. Извършване на анкетно проучване.;
 Оценка
на
влиянието
на
изкуствения
интелект
и
дигитализацията
конкурентоспособността на продуктите – като маркери за конкурентоспособност.

върху

РП 4.2. Конкурентоспособност чрез интелигентно растениевъдство
1. Планирани научни задачи и дейности (от проектното предложение в Образец-Формуляра).
1. Научна задача – „Анализ на измененията в моделите на инвестиционна активност и ресурсна
осигуреност в растениевъдните стопанства:
2. Научна задача – „Идентифициране на влиянието на изкуствения интелект и дигитализацията върху
конкурентоспособността на продуктите и себестойността“;
2. Осъществени дейности през отчитания етап.
 Тестване и валидиране на методология за анализ на пренасочването на паричните потоци от
осигуреност с традиционни към осигуряване на иновативни технологии;
 Създаване на аналитичен апарат за анализ и оценка на конкурентоспособността на ниво
растениевъдно стопанство и продукти.
3. Очаквани резултати (от проектното предложение).


Критичен преглед на теориите относно наукоемкостта при изучаването на влиянието на
интелигентните системи върху секторната конкурентоспособност;



Анализ на технологичното равнище на растениевъдните стопанства и идентифициране на
възможностите и пречките за преминаване към интелигентно растениевъдство.

4. Постигнати резултати през отчитания етап.


Методология за анализ на пренасочването на паричните потоци от осигуреност с традиционни
към осигуряване на иновативни технологии-

5. Кратък анализ относно правилното и целесъобразно изразходване на публичните средства,
включително партньорството между научните организации, актуалност на научната методика,
разпространението на резултатите, работата на младите учени, социално-икономическия ефект
в отговор на адресираните в Програмата обществени предизвикателства и съответствие на
проекта с националните и институционалните приоритети в науката.
В рамките на работен пакет 4.2. са установени:


Ефективно сътрудничество по време на фазите на подготовка, реализиране и контрол по
дейности и планирани резултати по РП 4.2.;



Редовна комуникация и виртуални срещи (14/06/2021; 06/08/2021; 01/09/2021) между
участниците в работния пакет;



Регулярна отчетност по отношение на количествените и качествените параметри.
В рамките на отчетния период екипът по РП 4.2. концентрира работата с в три основни
направления:



Научноизследователска дейност и анализ;
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Участие в значими национални и международни мероприятия;



Публикационна активност.

6. Обяснение, ако част от дейностите не са осъществени, част от резултатите не са постигнати,
или са постигнати допълнителни резултати повече от очакваните. 7. Дейности по РП, които се предвиждат за следващ етап (ако има такъв) от проектното
предложение; ако са необходими промени в тях, те трябва да бъдат обосновани.


Определяне на потенциални ефекти на дигиталните технологии върху секторните
характеристики на сектор „Растениевъдство“. Извършване на анкетно проучване.;



Оценка на влиянието на изкуствения интелект и дигитализацията
конкурентоспособността на продуктите – като маркери за конкурентоспособност.

върху

РП 4.3. Развитие на селските райони и човешкия капитал, обусловено от изкуствения
интелект и дигиталните технологии
1. Планирани научни задачи и дейности (от проектното предложение в Образец-Формуляра).
1. Научна задача – „Влияние на изкуствения интелект и дигитализацията върху привлекателността на
труда, качеството на живот и процесите на миграция в селските райони - оценка на изменението на
количествените и качествени характеристики и анализ на въздействието»
2. Научна задача – „Провеждане на общ анализ и оценка в пет аналитични категории: технология,
социални фактори, икономически условия, околна среда и управление в избрани селски райони.»
2. Осъществени дейности през отчитания етап.


Проучване на специфичен отрасъл на местно ниво – розопроизводството и разработване на
доклад на тема „Фестивалът на розата - предпоставка за успешни алтернативни форми на
туризъм“;



Събиране на обективни статистически данни свързани с дигитализацията на селските райони
и с избрани социално-икономически показатели на селските райони за периода 2014-2018



Критичен анализ на проблема относно развитието на селските райони и човешкия капитал,
обусловено от изкуствения интелект и дигиталните технологии.

3. Очаквани резултати (от проектното предложение).
 Общ анализ и оценка в пет аналитични категории: технология, социални фактори,
икономически условия, околна среда и управление в избрани селски райони.
4. Постигнати резултати през отчитания етап.
 Съорганизиране и участие във Втора научна конференция „Българската маслодайна роза и
етерично маслените култури – история, традиция и наука.”, гр. Казанлък, 05.06. 2021
https://www.kazanlak.bg/page-10481.html


Тема на доклада: „Фестивалът на розата - предпоставка за успешни алтернативни форми на
туризъм“ Автори: Блага Стойкова, Юлияна Яркова, Виолетка Желева



Установеное е: как традиционен поминък (розопроизводството) на местното население
подпомага възраждането на дейности, които имат потенциал за създаване на добавена
стойност, социално приобщаване, предприемачество и ограничаване на изходящия
миграционен поток. Те дават и тласък за развитие на алтернативни форми на туризъм, които
диверсифицират местната икономика и съхраняват културните ценности на местната общност
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Разработване на 2 доклада и участие в международна научна конференция EDULEARN21
„13th International Conference on Education and New Learning Technologies” Dates: 5-6 July, 2021
Online Conference:

1. Tема „INTEGRATION OF GOOD PRACTICES FROM TRADITIONAL LIVELIHOOD OCCUPATIONS
INTO THE CONCEPT OF THE GREEN ECONOMY“; Автори: Блага Стойкова, Юлияна Яркова,
Теодора Кирякова-Динева, Неделин Марков https://iated.org/concrete3/paper_detail.php?paper_id=89642
2. Тема „THE ROLE OF TOURISM FOR SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS
OF CONTEMPORARY CHALLENGES“ Автори: Теодора Кирякова-Динева, Блага Стойкова, Юлияна
Яркова https://iated.org/concrete3/paper_detail.php?paper_id=89713
Чрез изследване потенциалите за зелен растеж и преосмисляне като принципи на учене и трансфер на
знания се допринесе за разширяване на възможностите за зелената икономика в селските райони като
се представят резултати от двустепенния анализ на изследванията. Първа степен – национално ниво с
възможности за подобряване състоянието на земеделието в селските райони. Второто ниво е
изследването на добри практики от традиционния поминък на местните общности в България.
Разгледана е и ролята на туризма като друг приоритетен сектор за местното развитие в България в
условията на съвременните предизвикателства.
Тези резултати бяха популяризирани чрез участие с 2 научни доклада в международна научна
конференция, които са приети за публикуване в Сборник от конференцията EDULEARN21
Proceedings
Обработка на обективни статистически данни свързани с темата Информационно общество (Достъп и
ползване на интернет) в селските райони от ниво NUTS3 (области), определен е коефициента на
механичен прираст за същите области и е изследвана връзката между достъпа до интернет и
механичния прираст.
5. Кратък анализ относно правилното и целесъобразно изразходване на публичните средства,
включително партньорството между научните организации, актуалност на научната методика,
разпространението на резултатите, работата на младите учени, социално-икономическия ефект
в отговор на адресираните в Програмата обществени предизвикателства и съответствие на
проекта с националните и институционалните приоритети в науката.
В рамките на работен пакет 4.3. са установени:


Ефективно сътрудничество по време на фазите на подготовка, реализиране и контрол по
дейности и планирани резултати по РП 4.3.;



Редовна комуникация и виртуални срещи (14/06/2021; 12/08/2021; 23/08/2021) между
участниците в работния пакет;



Регулярна отчетност по отношение на количествените и качествените параметри.

В рамките на отчетния период екипът по РП 4.3. концентрира работата с в три основни направления:
• Научноизследователска дейност и анализ;
• Участие в значими национални и международни мероприятия;
• Публикационна активност.
6. Обяснение, ако част от дейностите не са осъществени, част от резултатите не са постигнати,
или са постигнати допълнителни резултати повече от очакваните.
Не е приложимо.
7. Дейности по РП, които се предвиждат за следващ етап (ако има такъв) от проектното
предложение; ако са необходими промени в тях, те трябва да бъдат обосновани.
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•

Провеждане на общ анализ и оценка в пет аналитични категории: технология, социални
фактори, икономически условия, околна среда и управление в избрани селски райони.

•

Оценка и анализ на новите по характер знания/ компетенции/ професионални квалификации
при реализиране на дигитализацията в селското стопанство и в избрани селски райони.

Представяне на научните резултати
1. Научни публикации по проекта (публикувани, или приети за печат):
- в списания с импакт фактор (ИФ);
1. Borisov, P. & Popova, I. (2021). Approach to change management to achieve a stronger level of
competitiveness of wine companies in Bulgaria. Bulg. J. Agric. Sci., 27 (Suppl. 1), 3–9;
https://www.agrojournal.org/27/01s-01.pdf
2. Popova, Iv. (2021). Profiling the strategic marketing activities of the organisaiton of producers of organic
products in Bulgaria. Bulg. J. Agric. Sci., 27 (Suppl. 1), 10–15;
3. Osmani, M., Kolaj, R., Borisov, P. & Arabska, E. (2021). Competitiveness between figures and metaphors;
are farmers’ apple producers enough competitive? Bulg. J. Agric. Sci., 27 (Suppl. 1), 31–43
https://www.agrojournal.org/27/01s-02.pdf
- в списания с импакт ранг (ИР);
1. Petrov, K., P. Borisov (2021). Prospects for strategic development of viticultural enterprises in
Bulgaria. Scientific Papers Series – Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural
Development, vol. 21, Issue 1, 2021, 583 – 594. ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952;
http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_1/Art67.pdf
2. Boriosv, P., T. Stoeva, V. Dirimanova (2021). Methodology for Assessing the Competitiveness of
Agricultural enterprises. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture
and Rural Development Vol. 21, Issue 4, 2021 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952, p. 8188. http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_2/volume_21_2_2021.pdf
3. Stoeva, T., V. Dirimanova, P. Borisov (2021). The Impact of Digitalization on Competitiveness of
Bulgarian Agriculture. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture
and Rural Development Vol. 21, Issue 4, 2021 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952, p. 561564. http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_2/volume_21_2_2021.pdf
- в други реферирани издания, които са индексирани в световни литературни източници, посочени в
Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите
училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“
1. Borisov, P. (2021). Analysis of The Profitability of Crop Farms Under The Conditions of CAP in
Bulgaria. Journal of Bio-Based Marketing, vol.3/2021, 56-63 ISSN 2683-0825
https://journalbbm.files.wordpress.com/2022/02/journal_bbm_vol3_2021.pdf
2. Radev, T. (2021). Conditions for applying a marketing approach by Bulgarian vegetable producers.
Journal
of
Bio-Based
Marketing,
vol.3/2021,
49-55
ISSN
2683-0825
https://journalbbm.files.wordpress.com/2022/02/journal_bbm_vol3_2021.pdf
3. Stoykova, B., Y. Yarkova, T. Dineva, N. Markov (2021). Integration of good practices from
traditional livelihood occupations into the concept og the green economy. 13 th International
Conference on Education and New Learning Technologies, 5-6 July, 2021. pp. 8351 – 8356,
ISBN: 978-84-09-31267-2
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https://iated.org/concrete3/paper_detail.php?paper_id=89642
4. Dineva, T., B. Stoykova, Y. Yarkova. (2021). Integration of good practices from traditional
livelihood occupations into the concept og the green economy. 13th International Conference on
Education and New Learning Technologies, 5-6 July, 2021. pp. 8738 – 8743, ISBN: 978-84-0931267-2 https://iated.org/concrete3/paper_detail.php?paper_id=89713

2. Други резултати от проекта
2.1 Изпълнение на Плана за експлоатация на резултатите от ННП ИР.





На база критичен анализ и оценка на съществуващото знание е създаден аналитичен
апарат за анализ и оценка на конкурентоспособността на ниво растениевъдно
стопанство и продукти.
Направен е критичен преглед на проблема за проучване на съществуващи и
иновативни модели на инвестиционна активност в растениевъдството;
Проведено е емпирично изследване на инвестиционната активност на предприятия от
сектор „Растениевъдство“. Изследването се базира на стратифицирана извадка за
България, която обхваща общо 9698 наблюдения, представени като 746 фирми от
сектор „Растениевъдство“ (КИД2008), за периода 2007-2019. ). Изследователският
хоризонт от тринадесет години, цели да открои основните факторни влияния и
характеристики на пред кризисното и след кризисното управление на инвестиционната
дейност на фирмено ниво за отрасъла в Република България и възможността за
изграждане на нов модел за пренасочването на паричните потоци от осигуреност с
традиционни към осигуряване на иновативни технологии и средства за производство.
От друга страна са анализирани факторите оказващи въздействие върху
инвестиционната активност в отделните подсектори и региони в страната. Направена
е подготовка за прилагане на иконометричен модел във връзка с предстоящата работа
на задача 1 от работния пакет.

2.2 Повишаване на научния капацитет и подготовката на млади учени. Кратко описание, плюс
списък с докторанти и млади учени (включват членовете на колектива на проекта, които са
такива в началото на етапа на проекта), техните публикации и друга дейност по Програмата.
2.3 Изпълнение на Комуникационната Програма.
Отчита се във връзка с Приложение 3 на Споразумението за Партньорство.
3. Представяне на документация по отчетите
3.1 Всички научни публикации и заявки за патенти по проекта (в електронен формат).
3.2 Копия на резюмета за представяне на резултати от проекта на научни форуми.
3.3 Финансов план за следващия етап, с обосновка на разходите. Ако са необходими промени
спрямо финансовия план в проектното предложение, се посочват причините за промяната.
3.4 Работна програма за следващия етап. Ако са необходими промени спрямо програмата в
проектното предложение, се посочват причините за промяната.


Създаване на анкетна карта за анализ на потенциалните ефекти от дигитализацията;
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Проучване на съществуващи методологии за анализ на потенциалните ефекти от
дигитализацията в растениевъдството;
Оценка на влиянието на изкуствения интелект и дигитализацията върху
конкурентноспособността на продуктите – като маркери за конкурентоспособност на
база получени резултати от емпирично изследване;
Създаване на нови бизнес модели, базирани на използването на ИИ и дигитализацията
в управлението на растениевъдният бизнес на база вече съществуващи такива.

На този етап не се предвиждат промени спрямо програмата в проектното предложение.
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Ключови индикатори и показатели, разписани в Програмата, измерващи
ефективността на експлоатацията на Програмата
Таблица 1. Дейности и измерими резултати от изпълнението на Програмата, и показатели за
измерване ефективността на експлоатацията на Програмата (описват се само тези, за които
има изпълнение през отчетния период)
Дейност

Ключови
индикатори

Научна
Брой научни публикаинформация и ции в специализирани
списания и/или
знания
научни поредици с
импакт-фактор (IF)
и/или импакт-ранг
(SJR)

Стойност

Описание на показатели за измерване
ефективността на експлоатацията на
Програмата

18

Брой хабилитирани научни кадри, преминали в
следваща научна степен в резултат (пряк или
косвен) на изпълнение на Програмата.
доц. д-р инж. Манол Даллев
доц. д-р инж. Станислав Пенчев
Брой докторанти и/или нехабилитирани учени,
повишили своята квалификация, в резултат от
изпълнението на Програмата.
шестима
Брой участия на научните организации, партньори
в Програмата в Европейски/ международни
изследователски програми и проекти.
Два броя участия на НИМХ в Европейски/
международни изследователски програми и
проекти.
Един брой докторанти и/или нехабилитирани учени
от НИМХ, повишили своята квалификация, в
резултат от изпълнението на Програмата.
Подадена е проектна
DRONECONOMICS

Открити годишни
В НИМХ е
отчети за изпълнение формирана
специализира
на Програмата
на база данни
от наземни и
сателитни
измервания
на
параметрите
на времето,
климата
и
селскостопан
ските посеви.

заявка

SEP-210781838

Брой научни колективи, предоставящи специфични
резултати и продукти, вкл. патенти, полезни
модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, Интернет-базирани платформи, базиданни, технологични платформи и др., произведени
от Програмата, с цел тяхната комерсиализация.
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НаучноБрой разработени и
приложна
и предложени
стратегии, модели и
внедрителска
технологични
решения

Разпространен Брой участия в
ие
на национални и
международни научни
резултатите
форуми и изложения

Брой мероприятия за
популяризиране на
получените резултати
(конференции, семинари, кръгли маси,
информационни дни)

5 стратегии

Брой хабилитирани научни кадри, докторанти
5 3D модел и/или нехабилитирани учени, съавтори на
специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
3
полезни модели, технологични модели и решения,
технологично стратегии, подходи, методологии, системи за
решения
управления, бази-данни, технологични платформи
и др., произведени от Програмата, изградили
контакти и подкрепени от браншови и други
бизнес- и обществени организации.
16

Брой специфични резултати и продукти, вкл.
патенти, полезни модели, технологични модели и
решения, стратегии, подходи, методологии,
системи за управления, бази-данни, технологични
платформи и др., произведени от Програмата,
представени на научните форуми и изложения, с
цел тяхната комерсиализация.
Брой хабилитирани научни кадри, докторанти
и/или нехабилитирани учени, съавтори на
специфични резултати и продукти, произведени от
Програмата, демонстрирали и представили
продуктите на научни форуми в страната и
чужбина.
доц. Пламен Захариев представя научната
публикация Hristov G., N. Zlatov, P. Zahariev, D.
Kinaneva, Y. Yotov (2021). Current state and emerging
applications of the Unmanned Aerial Vehicles and the
Aerial Manipulator Platforms in the Precision
Agriculture domain в рамките на 12th International
Scientific Conference Science and Higher Education in
Function of Sustainable Development - SED 2021,
Uzice, Serbia

9

Брой научни колективи и партньорски организации
по Програмата, взели участие в мероприятия за
разпространение
и
комерсиализиране
на
получените резултати (конференции, семинари,
кръгли маси, информационни дни и др.) в страната
и чужбина.

Брой изградени
международни научни
мрежи

Изграждане на Брой на млади учени,
19 млади
докторанти и
капацитет
учени
студенти, участвали в 9 докторанта и
програмата
12 студента

Брой научни колективи и партньорски организации
по Програмата, участващии в международни
научни мрежи, и в мероприятия на тези мрежи за
разпространение
и
комерсиализиране
на
получените резултати.
Брой млади учени ( в т.ч. хабилитирани научни
кадри, докторанти и/или нехабилитирани учени),
съавтори на специфични резултати и продукти, вкл.
патенти, полезни модели, технологични модели и
решения, стратегии, подходи, методологии,
системи за управления, бази-данни, технологични
платформи и др., произведени от Програмата,
изградили контакти и подкрепени от браншови и
други бизнес- и обществени организации.
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Осигуряване на Брой бизнес партустойчивост и ньори, привлечени в
изпълнение на
обществени
програмата
ползи

Брой специфични бизнес-идеи, технологични
модели
и
решения,
стратегии,
подходи,
методологии, системи за управления, бази-данни,
технологични платформи и др., генерирани от
Програмата, и създали интерес в бизнесорганизации.
Брой проведени срещи с потенциалните бизнес и
обществени потребители на резултатите и
продуктите на Програмата като индустрията,
малките и средни предприятия, производители и
преработватели, браншови организации, НПО (вкл.
потребителските) и т.н.

Брой становища на
индустрията за
интерес и подкрепа на
тематиката на програмата и заявили желание за съвместни
проекти

6

Брой браншови и
други организации,
привлечени за
изпълнение на
програмата.

Брой специфични резултати и продукти, вкл.
патенти, полезни модели, технологични модели и
решения, стратегии, подходи, методологии,
системи за управления, бази-данни, технологични
платформи и др., произведени от Програмата,
подкрепени финансово от бизнес-организации, с
цел внедряване в производството.
Брой специфични резултати и продукти, вкл.
патенти, полезни модели, технологични модели и
решения, стратегии, подходи, методологии,
системи за управления, бази-данни, технологични
платформи и др., произведени от Програмата,
подкрепени от браншови и други организации, с цел
разпространение на продуктите сред обществото,
обратна връзка с цел значими и актуални научни
изследвания и/или помощ за внедряване в
производството.

Таблица 2. Дейности и измерими резултати от изпълнението на Програмата – Компонент 2,
и показатели за измерване ефективността на експлоатацията на Програмата (описват се само
тези, за които има изпълнение през отчетния период)

Дейност

Ключови
индикатори

Научна
Брой научни публикаинформация и ции в специализирани
списания и/или
знания
научни поредици с
импакт-фактор (IF)
и/или импакт-ранг
(SJR)

Стойност

Описание на показатели за измерване

ефективността на експлоатацията на
Програмата
1+1=2

Брой хабилитирани научни кадри, преминали в
следваща научна степен в резултат (пряк или косвен)
на изпълнение на Програмата.
Брой докторанти и/или нехабилитирани учени,
повишили своята квалификация, в резултат от
изпълнението на Програмата.
Брой участия на научните организации, партньори в
Програмата
в
Европейски/
международни
изследователски програми и проекти.
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Открити годишни
отчети за изпълнение
на Програмата

НаучноБрой разработени и
приложна
и предложени
стратегии, модели и
внедрителска
технологични
решения

Разпространен Брой участия в
ие
на национални и
международни научни
резултатите
форуми и изложения

Брой мероприятия за
популяризиране на
получените резултати
(конференции, семинари, кръгли маси,
информационни дни)
Брой изградени
международни научни
мрежи

Изграждане на Брой на млади учени,
докторанти и
капацитет
студенти, участвали в
програмата

Осигуряване на Брой бизнес партустойчивост и ньори, привлечени в
изпълнение на
програмата

1+9+1=11

Брой научни колективи, предоставящи специфични
резултати и продукти, вкл. патенти, полезни модели,
технологични модели и решения, стратегии, подходи,
методологии, системи за управления, Интернетбазирани платформи, бази-данни, технологични
платформи и др., произведени от Програмата, с цел
тяхната комерсиализация.

1

Брой хабилитирани научни кадри, докторанти и/или
нехабилитирани учени, съавтори на специфични
резултати и продукти, вкл. патенти, полезни модели,
технологични модели и решения, стратегии, подходи,
методологии, системи за управления, бази-данни,
технологични платформи и др., произведени от
Програмата, изградили контакти и подкрепени от
браншови и други бизнес- и обществени организации.

2+3+2=7

Брой специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, представени на
научните форуми и изложения, с цел тяхната
комерсиализация.
Брой хабилитирани научни кадри, докторанти и/или
нехабилитирани учени, съавтори на специфични
резултати и продукти, произведени от Програмата,
демонстрирали и представили продуктите на научни
форуми в страната и чужбина.

2+4=6

Брой научни колективи и партньорски организации
по Програмата, взели участие в мероприятия за
разпространение и комерсиализиране на получените
резултати (конференции, семинари, кръгли маси,
информационни дни и др.) в страната и чужбина.

1+1=2

Брой научни колективи и партньорски организации
по Програмата, участващии в международни научни
мрежи, и в мероприятия на тези мрежи за
разпространение и комерсиализиране на получените
резултати.

9+19+6=34

Брой млади учени (в т.ч. хабилитирани научни кадри,
докторанти и/или нехабилитирани учени), съавтори
на специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, изградили контакти
и подкрепени от браншови и други бизнес- и
обществени организации.

7

Брой специфични бизнес-идеи, технологични модели
и решения, стратегии, подходи, методологии,
системи за управления, бази-данни, технологични
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обществени
ползи

платформи и др., генерирани от Програмата, и
създали интерес в бизнес-организации.
Брой проведени срещи с потенциалните бизнес и
обществени потребители на резултатите и
продуктите на Програмата като индустрията, малките
и средни предприятия, биологичните производители
и преработватели, браншови организации, НПО (вкл.
потребителските) и т.н.
Брой становища на
индустрията за
интерес и подкрепа на
тематиката на програмата и заявили желание за съвместни
проекти
Брой браншови и
други организации,
привлечени за
изпълнение на
програмата.

Допълнителни индикатори и
експлоатацията на Програмата

Брой специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, подкрепени
финансово от бизнес-организации, с цел внедряване в
производството.
2

Брой специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, подкрепени от
браншови
и
други
организации,
с
цел
разпространение на продуктите сред обществото,
обратна връзка с цел значими и актуални научни
изследвания и/или помощ за внедряване в
производството.

показатели

за

измерване

ефективността

на



Брой нови фирми, клъстери, бизнес-инкубатори, НПО или браншови организации, възникнали
в резултат на Програмата



Брой бизнес партньори, привлечени в изпълнение на програмата - 8 бр.
1. „НИКЕЛИ 21“ ЕООД, гр. Пловдив
2. Еuropean Space Imaging, Германия;
3. Planetek, Италия;
4. CloudFerro, Полша;
5. DJI, България;
6. доц. Атанас Севов - земеделски производител, област Пловдив, община Садово, с.
Катуница;
7. Ангел Манчев - земеделски производител, област Пловдив, община Съединение, гр.
Съединение;
8. ЗП Илияна Пенева – земеделски производител, област Стара Загора, община Братя
Даскалови, с. Гранит.



Промени в политики и законодателство в областите на Програмата, възникнали в резултат на
Програмата.



Брой региони или общини, които са заинтересовани да прилагат и внедряват резултатите от
Програмата.
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Брой предоставени и трансферирани научно-обосновани стратегии и програми за устойчиво
управление на съответните управленски органи (предоставена научно обоснована основа за
анализи и оценки на състоянието и перспективите пред иновативните агро-хранителни вериги,
в контекста на изграждането и прилагането на интегрирани регионални стратегии за силна
биоикономика, включваща опазването на природните ресурси и човешкото здраве).



Брой регионални научни и обществени мрежи, заинтересовани да разпространяват продуктите
и резултатите от Програмата.

Научни мрежи и партньорства (налични или създадени в резултат от консорциума) – 2 бр.

1. Copernicus Masters – European Commission; AZO, Germany;
2. Galileo Masters - European Commission; AZO, Germany.
3. ССА се присъедини към Европейската изследователска инфраструктура за анализ и
експериментиране върху екосистемите ANAEE, която е член на Европейски
консорциум
за
научноизследователска
инфраструктура
(ERIC).
https://www.anaee.eu/news/anaee-now-anaee-eric

Таблица 3. Дейности и измерими резултати от изпълнението на Програмата – Компонент 3,
и показатели за измерване ефективността на експлоатацията на Програмата (описват се само
тези, за които има изпълнение през отчетния период)
Стойност

Описание на показатели за измерване
ефективността на експлоатацията на
Програмата

Брой научни публикации в специализирани
списания и/или
научни поредици с
импакт-фактор (IF)
и/или импакт-ранг
(SJR)

7

Брой хабилитирани научни кадри, преминали в
следваща научна степен в резултат (пряк или косвен)
на изпълнение на Програмата.
Брой докторанти и/или нехабилитирани учени,
повишили своята квалификация, в резултат от
изпълнението на Програмата.
Брой участия на научните организации, партньори в
Програмата
в
Европейски/
международни
изследователски програми и проекти.

Открити годишни
отчети за изпълнение
на Програмата

1

Брой научни колективи, предоставящи специфични
резултати и продукти, вкл. патенти, полезни модели,
технологични модели и решения, стратегии, подходи,
методологии, системи за управления, Интернетбазирани платформи, бази-данни, технологични
платформи и др., произведени от Програмата, с цел
тяхната комерсиализация.

Брой разработени и
предложени
стратегии, модели и
технологични
решения

6

Брой хабилитирани научни кадри, докторанти и/или
нехабилитирани учени, съавтори на специфични
резултати и продукти, вкл. патенти, полезни модели,
технологични модели и решения, стратегии, подходи,
методологии, системи за управления, бази-данни,
технологични платформи и др., произведени от

Дейност

Ключови
индикатори

Научна
информация и
знания

Научноприложна и
внедрителска
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Програмата, изградили контакти и подкрепени от
браншови и други бизнес- и обществени организации.
Разпространение на
резултатите

Брой участия в
национални и
международни научни
форуми и изложения

4

Брой специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, представени на
научните форуми и изложения, с цел тяхната
комерсиализация.
Брой хабилитирани научни кадри, докторанти и/или
нехабилитирани учени, съавтори на специфични
резултати и продукти, произведени от Програмата,
демонстрирали и представили продуктите на научни
форуми в страната и чужбина.

Брой мероприятия за
популяризиране на
получените резултати
(конференции, семинари, кръгли маси,
информационни дни)
Брой изградени
международни научни
мрежи

7

Брой научни колективи и партньорски организации
по Програмата, взели участие в мероприятия за
разпространение и комерсиализиране на получените
резултати (конференции, семинари, кръгли маси,
информационни дни и др.) в страната и чужбина.
Брой научни колективи и партньорски организации
по Програмата, участващии в международни научни
мрежи, и в мероприятия на тези мрежи за
разпространение и комерсиализиране на получените
резултати.

Изграждане на Брой на млади учени, 14 студенти,
докторанти и
капацитет
16
студенти, участвали в докторанти,
програмата
14 млади
учени,
2 нови
докторанти

Брой млади учени ( в т.ч. хабилитирани научни кадри,
докторанти и/или нехабилитирани учени), съавтори
на специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, изградили контакти
и подкрепени от браншови и други бизнес- и
обществени организации.

Осигуряване на Брой бизнес партньори, привлечени в
устойчивост и
изпълнение на
обществени
програмата
ползи

Брой специфични бизнес-идеи, технологични модели
и решения, стратегии, подходи, методологии,
системи за управления, бази-данни, технологични
платформи и др., генерирани от Програмата, и
създали интерес в бизнес-организации.
Брой проведени срещи с потенциалните бизнес и
обществени потребители на резултатите и
продуктите на Програмата като индустрията, малките
и средни предприятия, биологичните производители
и преработватели, браншови организации, НПО (вкл.
потребителските) и т.н.

Брой становища на
индустрията за
интерес и подкрепа на
тематиката на програмата и заявили желание за съвместни
проекти

2

Брой специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, подкрепени

75

Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“
финансово от бизнес-организации, с цел внедряване в
производството.
Брой браншови и
други организации,
привлечени за
изпълнение на
програмата.

1

Брой специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, подкрепени от
браншови
и
други
организации,
с
цел
разпространение на продуктите сред обществото,
обратна връзка с цел значими и актуални научни
изследвания и/или помощ за внедряване в
производството.

Таблица 4. Дейности и измерими резултати от изпълнението на Програмата – Компонент 4,
и показатели за измерване ефективността на експлоатацията на Програмата (описват се само
тези, за които има изпълнение през отчетния период)
Дейност

Ключови
индикатори

Научна
информация
и знания

Брой научни публикации в специализирани
списания и/или
научни поредици с
импакт-фактор (IF)
и/или импакт-ранг
(SJR)

Открити годишни
отчети за изпълнение
на Програмата

Стойност

Описание на показатели за измерване
ефективността на експлоатацията на
Програмата

5

Брой хабилитирани научни кадри, преминали в
следваща научна степен в резултат (пряк или косвен)
на изпълнение на Програмата.
Брой докторанти и/или нехабилитирани учени,
повишили своята квалификация, в резултат от
изпълнението на Програмата.
3 докторанти – д-р Николай Стефанов; д-р Иванка
Попова; д-р Хайк Таквор Гарабедян
1 доцент – доц. д-р Петър Борисов, придобил научна
степен „доктор на науките“
Брой участия на научните организации, партньори в
Програмата
в
Европейски/
международни
изследователски програми и проекти.
- EIT FoodHub Bulgaria;
- COOPID – “: Cooperation of bioeconomy
clusters for bio-based knowledge transfer via
innovative dissemination techniques in the
primary production sectors/, TOPIC: CE-FNR15-2020 - A network of European bioeconomy
clusters to advance bio-based solutions in the
primary production sector”

1

Брой научни колективи, предоставящи специфични
резултати и продукти, вкл. патенти, полезни модели,
технологични модели и решения, стратегии, подходи,
методологии, системи за управления, Интернетбазирани платформи, бази-данни, технологични
платформи и др., произведени от Програмата, с цел
тяхната комерсиализация.
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Научноприложна и
внедрителск
а

Брой разработени и
предложени
стратегии, модели и
технологични
решения

2

Брой хабилитирани научни кадри, докторанти и/или
нехабилитирани учени, съавтори на специфични
резултати и продукти, вкл. патенти, полезни модели,
технологични модели и решения, стратегии, подходи,
методологии, системи за управления, бази-данни,
технологични платформи и др., произведени от
Програмата, изградили контакти и подкрепени от
браншови и други бизнес- и обществени организации.
3 докторанти – д-р Николай Стефанов; д-р Иванка
Попова; д-р Хайк Таквор Гарабедян
2 хабилитирани лица – проф. д-р Димитър
Николов и доц. дн Петър Борисов

Разпростран Брой участия в
ение
на национални и
международни научни
резултатите
форуми и изложения

4

Брой специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, представени на
научните форуми и изложения, с цел тяхната
комерсиализация.
Брой хабилитирани научни кадри, докторанти и/или
нехабилитирани учени, съавтори на специфични
резултати и продукти, произведени от Програмата,
демонстрирали и представили продуктите на научни
форуми в страната и чужбина.
2 хабилитирани лица – проф. д-р Димитър
Николов и доц. дн Петър Борисов

Брой мероприятия за
популяризиране на
получените резултати
(конференции, семинари, кръгли маси,
информационни дни)

Брой изградени
международни научни
мрежи

2

Брой научни колективи и партньорски организации
по Програмата, взели участие в мероприятия за
разпространение и комерсиализиране на получените
резултати (конференции, семинари, кръгли маси,
информационни дни и др.) в страната и чужбина.
6 партньорския организации взели участие в
мероприятия
за
разпространение
и
комерсиализиране на получените резултати – 1.
Аграрен университет – Пловдив; 2. Тракийски
университет – Ст. Загора; 3. Институт по
аграрна икономика – София – ССА; 4. Аграрен
университет – Тирана, Албания и 5. Колеж ААВ –
Прищина, Република Косово; 6. Университет по
туризъм и мениджмънт - Северна Македония

1

Брой научни колективи и партньорски организации
по Програмата, участващи в международни научни
мрежи, и в мероприятия на тези мрежи за
разпространение и комерсиализиране на получените
резултати.
1 научна мрежа - Международна научна мрежа
„Агриеко“

Изграждане Брой на млади учени,
на капацитет докторанти и

5

Брой млади учени ( в т.ч. хабилитирани научни кадри,
докторанти и/или нехабилитирани учени), съавтори
на специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
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студенти, участвали в
програмата

полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, изградили контакти
и подкрепени от браншови и други бизнес- и
обществени организации.
3 докторанти – д-р Николай Стефанов; д-р Иванка
Попова; д-р Хайк Таквор Гарабедян; Божура
Фиданска
1 студент – Павел Червенков

Осигуряване
на
устойчивост
и
обществени
ползи

Брой бизнес
партньори,
привлечени в
изпълнение на
програмата

1

Брой специфични бизнес-идеи, технологични модели
и решения, стратегии, подходи, методологии,
системи за управления, бази-данни, технологични
платформи и др., генерирани от Програмата, и
създали интерес в бизнес-организации.
1 бизнес партньор - извърщил анализ по зададена
дейност в работен пакет 4.2 и 4.1. – Крийм БГ ООД
Брой проведени срещи с потенциалните бизнес и
обществени потребители на резултатите и
продуктите на Програмата като индустрията, малките
и средни предприятия, биологичните производители
и преработватели, браншови организации, НПО (вкл.
потребителските) и т.н.

Брой становища на
индустрията за
интерес и подкрепа на
тематиката на програмата и заявили желание за съвместни
проекти
Брой браншови и
други организации,
привлечени за
изпълнение на
програмата.

-

Брой специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, подкрепени
финансово от бизнес-организации, с цел внедряване в
производството.

-

Брой специфични резултати и продукти, вкл. патенти,
полезни модели, технологични модели и решения,
стратегии, подходи, методологии, системи за
управления, бази-данни, технологични платформи и
др., произведени от Програмата, подкрепени от
браншови
и
други
организации,
с
цел
разпространение на продуктите сред обществото,
обратна връзка с цел значими и актуални научни
изследвания и/или помощ за внедряване в
производството.
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КОМПОНЕНТ 1 - Разпространение на резултатите от научноизследователската дейност
Национални и
Срещи с потенци-ални
Публикации в
Млади учени,
международни научни иНационалната научна
обществени
програмапотребители
„Интелигентно растениевъдство“
реферирани и
Научни мрежи и
докторанти и Преподавателски
приложни форуми –
на резултатите
Публикацион-на
индексирани в
партньорства студенти, участващи
или
конференции, семинари,
(индустрия, МСП, дейност - брошури,
световноизвестни бази
(налични или
в публикационна образователни Период на
Компонент Работен пакет
конгреси, симпозиуми,
земеделски
диплянки, постери,
данни с научна
създадени в
дейност, научни
инициативи в провеждане
кръгли маси,
производители,
социални мрежи и
информация с IF или
резултат от
форуми, научни
страната и/или
информационни дни,
браншови органи-зации,
други
SJR или вторична базаконсорциума)
мрежи и медийни
чужбина
изложения,
НПО (вкл.
данни
кампании
демонстрационни дни и др.
потребителски)
/наименование на научния
форум/

/наименование на
научните издания/

/брой планирани/

/брой и
наименование/

/брой планирани/

/брой/

Хайкад инфотех“

1 млад учен
1 докторант
6 студента

РП. 1.1.
„Роботизирани
технологии“

Партньорство Институт2 млади учени
по Механика
Партньорство РУ

Компонент:
1. Дигитални,
IoT и
роботизирани
технологии при
производството
на
растениевъдна
продукция.
Изграждане на
инфраструктура
на
интелигентно
растениевъдств
о

2 докторанта
4 студента

/брой, вид/

/дата/ месец/
1.04.2021
22.11.2021
5.02.2022
02-09.2021

02-09.2021

Партньорство ТрУ

1 млад учен

02-09.2021

Партньорство ВВМУ

1 докторант

02-09.2021

Международна научна
конференция за млади учени
и студенти, Чачак, Сърбия

1

Участие в националната
конференция - “Климат,
атмосфера и водни ресурси в
условията на климатични
промени” на 14-15 октомври
2021, София

Analysis of Calculated
Water Potential of
Snow Cover and
Yields of Rye and
Triticale in the South
Central Region of
Bulgaria. “Climate,
Atmosphere and
Water Resources in
the Face of Climate
Change”, 3, CAWRIBAS, ISSN:26830558, pp. 99-106.

1

18-20.08.2021

14-15.10.2021
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Predicting soil moisture
based on color of the leaves
using data mining and
machine learning
РП 1.2
techniques. IOP Conference
„Авангардни
Series: Materials Science
технологии за
and Engineering, volume
мониторинг и
1031, 012076,
отглеждане на
doi:10.1088/issn.1757културите“
899X, Online ISSN: 1757899X, Scopus (SJR 0.198,
SNIP 0.54), Web of Science
(Conference Proceedings
Citation Index)
Zlatov, N., G. Hristov, D.
Zlatov, N., G. Hristov, D.Хайкад инфотех“
Kinaneva, Y. Yotov, P.
Kinaneva, Y. Yotov, P.
Zahariev. Участие в 1st
Zahariev. Research on the
International Conference on present
and
emerging
Reliable Systems Engineering applications of smart robots
2021, 9-10 September 2021, and
unmanned
aerial
Bucharest, Romania.
vehicles.
International
Hristov G., N. Zlatov, P.
Journal of Mechatronics and
Zahariev, D. Kinaneva, Y.
Applied Mechanics, 10(1),
Yotov (2021). Участие в 12th 87-96.
International Scientific
2. Zlatin Zlatev, Miroslav
Conference Science and HigherVasilev COMBINATION
Education in Function of
OF COLOR AND
Sustainable Development - SPECTRAL INDICES IN
SED 2021, October 2021,
DETERMINING THE
Uzice, Serbia с доклад
DEGREE OF TOMATO
„Current state and emerging RIPENESS. ARTTE Vol. 9,
applications of the Unmanned No. 2, 2021, doi:
Aerial Vehicles and the Aerial 10.15547/artte.2021.02.001
Manipulator Platforms in the
Precision Agriculture domain“
Изнесен доклад на семинар
на института па изследване
на климата, атмосферата и
водите на тема „Приложение
на модела за
усъвършенстване на
напоителните практики на
култура домати“.

Партньорство на АУ
с Институт по
Механика
В резултат от работа
по ННП ИР, екип от
РУ е поканен да
участва като
партньор в
международен
научен консорциум,
който се занимава с
изследвания в
областта на
безпилотните
летателни системи и
приложението им в
сферата на
интелигентното
растениевъдство и
прецизното
земеделие.
Консорциума се
състои от 17
партньора от
Нидерландия, Дания,
Полша, Италия,
Обединеното
кралство,
Португалия,
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Румъния, Германия и
България. През
Октомври 2021,
консорциума подава
проектна заявка SEP210781838
DRONECONOMICS
- The exploitation of
drone-based
technologies to
develop data-driven
decision support tools
for precision farming
and sustainable food
and feed production
Предложението е
подадено по
програма Horizon
Europe по покана
HORIZON-CL62021GOVERNANCE-01.

РП 1.3.
„Инфраструкту
ра на
интелигентно
земеделие“

РП. 1.4.
Сравнителен
анализ на
възможностите
на IoT,
безпилотните
летателни и
роботизираните
технологии и
идентифициран
е на варианти за
интегрираното
им използване
2021 International Conference Journal “Mathematical
Automatics and Informatics
biosciences and
(ICAI),Varna, Bulgaria, 30
engineering”, (IF=2.080,
Sept. – 2 Oct. 2021
Q3).

Създаден домейн:
zemela.bg

2021 Big Data, Knowledge andJournal “The educational
Control Systems Engineering review”, USA
(BdKCSE), 28-29 Oct. 2021

Отпечатана диплянка:
„Интелигентно
растениевъдство

3-rd International scientific Journal “Education and
conference “Artificial
Technologies”
intelligence and E-leadership”
(AIEL’2021)

5

30 Sept. – 2 Oct.
2021

28-29 Oct., 2021

21-22 Oct., 2021
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Участие в конгреса на
EUMETSAT през септември
2022 г в Брюксел, НИМХ

19-23.09.2022

Участие в Научна
Конференция
„Agriculture&Food”

16-19.08.2022

1.
Loss of organic
Хайкад инфотех“
matter by water erosion on
Calcic
Chernozem
in
different tillage systems, с
автори: Гергана Кунчева и
Петър
Димитров,
Proceedings of the MedGU21 ще бъде достъпна от
SpringerLink Digital Library
и ще бъде публикувана в
Springer ASTI series която е
индексирана от Scopus.
2. „Current state and
emerging applications of the
Unmanned Aerial Vehicles
and the aerial manipulator
platforms in the Precision
Agriculture
domain“
с
автори G. Hristov, N.
Zlatov, P. Zahariev, D.
Kinaneva, Y. Yotov

1 млад учен
1 докторант
6 студента
1 учен

Партньорство
Институт по
Механика
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Компонент

Работен
пакет

Национални и
Срещи с потенциМлади учени,
международни научни и Националната
Публикациинаучна
в
ални
обществени
програма
„Интелигентно
растениевъдство“
Публикацион-на
докторанти и
приложни форуми –
реферирани и
потребители на
Научни мрежи и
дейност студенти,
конференции, семинари,
индексирани в
резултатите
партньорства
брошури,
участващи в
конгреси, симпозиуми, световноизвестни бази (индустрия, МСП,
(налични или
диплянки,
публикационна
кръгли маси,
данни с научна
земеделски
създадени в
постери,
дейност, научни
информационни дни, информация с IF или
производители,
резултат от
социални мрежи
форуми, научни
изложения,
SJR или вторична
браншови органиконсорциума)
и други
мрежи и медийни
демонстрационни дни и
база-данни
зации, НПО (вкл.
кампании
др.
потребителски)
/наименование на
научния форум/

Компонент 2: Диагностика и прогноза
чрез изкуствен интелект

РП. 2.1

РП2.2

/наименование на
научните издания/

32nd ANNUAL MEETING
AAIC - BOLOGNA (ITALY),
Industrial crops and products
unlocking the potential of
bioeconomy,
Agriculture &Food
International Conference ,
Burgas, Bulgaria
EUMETSAT- Meteorological
Satellite Conference, Brussels,
Belgium
Кръгла маса - "Промените на
климата и земеделието през
третото десетилетие на 21-век"
Работна среща за отчитането
на дейностите по РП2.2 за 1-ва
година на Национална научна
програма – „Интелигентно
Растениевъдство“
International Symposium on
Special issue of Remote
Applied Geoinformatics
Sensing (ISSN 2072-4292)
(ISAG2021), 2-3 December
2021, Riga, Latvia
Седемнадесета международна
научна конференция „Космос,
екология, Сигурност”
(SES'2021). 20-22 октомври
2021, София, България.

/брой планирани/

/брой
планирани/
Публикация на
сайта на НИМХ
http://www.meteo.bg/b
g/nnpIR

/брой и
наименование/

Преподавателс
ки или
образователни
Период на
инициативи в провеждане
страната и/или
чужбина

/брой/

/брой, вид/

2 докторанти
1 студент

1

/дата/ месец/
05-09.09.2021 g.

16-19.08.2022 g.

19-23.09.2022 g.

27.10.2022 g.

02.03.2022г.

02-03.12.2021г.

20-22.10.2021г.

83

Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“
„Smart Farming Conference”,
side event at „Photonic
Applications Week”, 1 October
2021, online event

01.10.2021г.

Aleksieva-Petrova А., I.
Mladenova, K. Dimitrova,
K. Iliev, A. Georgiev, A.
Dyankova -Applications for
contribution of the
Sustainable Development
Goals Indicators in Bulgaria
- прието резюме в Special
issue of Remote
Sensing (ISSN 2072-4292) –
(под печат)

04.2021

Кръгла маса за обсъждане на
единни протоколи за
провеждане на полеви
кампании (ПК) за събиране на
синхронни наземни данни на
типа тестови участъци, заети с
различни култури
Онлайн Информационна
сесия “Copernicus и Galileo
Masters Bulgaria 2021” ,
организирана от организирана
от РСТ-ТТО, БАН - партньор за
България и на двете състезания
за иновации на космическа
тематика Copernicus Masters и
Galileo Masters Bulgaria 2021.
(Приложение 4)

30.06.2021 г

2 бр.
Copernicus и Galileo
Masters Bulgaria 2021

Един представител
DGI Bulgaria

на

Публикация на
сайта на РСТ-ТТО,
БАН за ННП-ИР,
целта и задачите на
РП2.2

22.06.2021г.

01/06 – 01.09.2021

17.05.2021
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http://rsttto.com/rsttakt/index.p
hp/newsroom/newsreleases/50-nrp-scp

РП2.3

32nd ANNUAL MEETING Ganeva, D.; Roumenina, E.;
AAIC - BOLOGNA (ITALY) , 5Dimitrov, P.; Gikov, A.;
9 SEPTEMBER 2021 - IndustrialJelev, G.; Dragov, R.;
crops and products unlocking theBozhanova, V.; Taneva, K.
Phenotypic Traits Estimation
potential of bioeconomy,
and
Preliminary
Yield
Assessment in Different
Phenophases
of
Wheat
Breeding Experiment Based
on
UAV
Multispectral
Images. Remote Sens. 2022,
14, 1019. https://doi.org/
10.3390/rs14041019
IF
(Web of Science): 4.848.
Journal Rank: JCR - Q1
(Geosciences,
Multidisciplinary)
/
CiteScore - Q1 (General
Earth
and
Planetary
Sciences) Q1.
Agribalkan
2021,
Balkan Dyulgerova, B. and
Valcheva, D. (2021). Yield
Agricultural congress, 29.08.and Yield-related Traits of
1.09.2021, Edirne, Turkey
Advanced Lines of Winter
Barley. International
Journal of Innovative
Approaches in Agricultural
Research, 5(4), pp. 344-351.
DOI:
10.29329/ijiaar.2021.415.2,
https://ijiaar.penpublishing.n
et/makale_indir/2871
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Компон
Работен пакет
ент 4

Национални и
Срещи с потенциМлади учени,
международни научни и Националната
Публикации внаучнаални
обществени
програма
„Интелигентно
растениевъдство“
Публикациондокторанти и
приложни форуми –
реферирани и
потребители на
Научни мрежи
на дейност студенти,
конференции, семинари,
индексирани в
резултатите
и партньорства
брошури,
участващи в
конгреси, симпозиуми,
световноизвестни
(индустрия, МСП,
(налични или
диплянки,
публикационна
кръгли маси,
бази данни с научна
земеделски
създадени в
постери,
дейност, научни
информационни дни, информация с IF или
производители,
резултат от
социални мрежи
форуми, научни
изложения,
SJR или вторична
браншови органиконсорциума)
и други
мрежи и медийни
демонстрационни дни и
база-данни
зации, НПО (вкл.
кампании
др.
потребителски)
/наименование на
научния форум/

РП 4.1. Системи за
софтуерно
управление на
специфични и
динамични бизнес
процеси в
растениевъдството

/наименование на
научните издания/

/брой планирани/

1.Stoeva,
T.,
V.
Dirimanova, P. Borisov
(2021). The Impact of
Digitalization
on
Competitiveness
of
Bulgarian Agriculture.
Scientific Papers Series
Management, Economic
Engineering
in
Agriculture and Rural
Development Vol. 21,
Issue 4, 2021 PRINT
ISSN 2284-7995, E1.Среща-семинар със
Юбилейна научна
ISSN 2285-3952, p. 561земеделски
конференция с
564.
производители
международно участие – http://managementjourn
прилагащи дигитални
25 години Тракийски al.usamv.ro/pdf/vol.21_
технологии – 04.06—
университет
2/volume_21_2_2021.p
5.06.2021, гр. Хисаря
df

/брой
планирани/

/брой и
наименование/

1. Университет
по туризъм и
мениджмънт –
Северна
Македония

/брой/

Преподавател
ски или
образователни
Период на
инициативи в провеждане
страната и/или
чужбина

/брой, вид/

/дата/ месец/

1
- Божура
Фиданска

2.Borisov, P. (2021).
Analysis
of
The
Profitability of Crop
Farms
Under
The
Conditions of CAP in
Bulgaria. Journal of BioBased
Marketing,
vol.3/2021, 56-63 ISSN
2683-0825
https://journalbbm.files.
wordpress.com/2022/02/
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journal_bbm_vol3_2021
.pdf
3. Radev, T. (2021).
Conditions for applying
a marketing approach by
Bulgarian
vegetable
producers. Journal of
Bio-Based Marketing,
vol.3/2021, 49-55 ISSN
2683-0825
https://journalbbm.files.
wordpress.com/2022/02/
journal_bbm_vol3_2021
.pdf
Национална научна
1.Borisov, P. & Popova, 1. Срещи със
РП 4.2.
конференция
с
I.
(2021). Approach toземеделски
Конкурентоспособно
change management toпроизводители на
ст чрез интелигентно международно участие
"Иновативно развитие на achieve a stronger levelзеленчуци – 10.09растениевъдство
аграрния бизнес и селските of competitiveness of12.09.2021 – гр.
райони", УНСС,
wine
companies
inХисаря
22.04.2021, онлайн
Bulgaria. Bulg. J. Agric.
Sci., 27 (Suppl. 1), 3–9; 2. Среща с фирми
https://www.agrojourna предлагащи дигитални
l.org/27/01s-01.pdf
технологии в сектора –
29.10-30.10.2021
2.Popova, Iv. (2021).гр.Девин
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