
 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ 

НА ТЕМА: 

„ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ 
 

Дата:     28 октомври 2021 г. (четвъртък) 

 

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща 

проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и 

качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16.1. „Подкрепа 

за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 

„Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 

По време на онлайн семинара:  

В началото участниците ще бъдат запознати с целите и предмета на проект 

„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на 

произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-

46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и 

функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от 

ПРСР 2014-2020 г., изпълняван от Оперативна група „Знание, опит и 

предприемачество“. На участниците ще бъде представена информация за  подкрепата на 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони свързана с  

възможностите за реализиране на проекти за сътрудническтво в рамките на ПРСР.  

През втората част участниците ще се запознаят с направените проучвания за 

възможностите за използване на блокчейн технологиите в земеделието, както и 

проведеното анкетно проучване сред производители и потребители на храни. 

През последната част на събитието на участниците ще бъде представена разработената 

децентрализирана система за проследяване на произхода и качеството на произведените 

стоки (продукти), в случая на оранжериини зеленчуци. 

 

Събитието е част от поредица информационни събития за възможностите и 

ползите от прилагането на блок чейн технологията и резултатите от 

прилагането им при производство на зеленчуци. 

 

Начален час на онлайн семинара:    13:30 часа 

Краен час: 14:45 часа (събитието ще продължи до изчерпване на мнения и дискусии) 

 

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация! 
 

Линк за регистрация:  https://forms.gle/yZZG1Ss2s6nutm2x6 

Линк за достъп:  https://zoom.us/j/98128127471 

ID на семинара: 981 2812 7471 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с 

организаторите на събитието на ел. поща: eliza@naas.government.bg и тел.: 0887 066 063  

Очакваме Ви!  

https://forms.gle/yZZG1Ss2s6nutm2x6
https://zoom.us/j/98128127471


 

П Р О Г Р А М А 
 

13:30 – 13:35 Представяне на лекторите и участниците в събитието 

Модератор: Иванка Тодорова 

13:35 – 13:50 „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на 

произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“- 

цели и предмет на проекта. ЕЗФ за развитие на земеделието и 

ПРСР- възможности за подкрепа реализиране на инициативи за 

сътрудничество при разработване и внедряване на иновативни 

практики 

Лектор: Иванка Тодорова – Национална служба за съвети в 

земеделието, участник в оперативната група 

  

13:50 – 14:10 Проучвания за възможностите за използване на блокчейн 

технологиите в земеделието. Проведеното анкетно проучване в 

сред производители и потребители на храни 

Лектор: Симеон Стоилов, „ЛИНТИК“ ЕООД“ 

  

14:10 – 14:30 „Децентрализирана система за проследяване на произхода и 

качеството на произведените стоки (продукти)“- разработен и 

внедрен софтуер: използвани технологии, модули и  

функционалности 

Лектор: Николай Пълов, “СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ” ЕООД 

14:30 – 14:45 Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците  

 Закриване на събитието 
   


