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Оперативна група

Знание, Опит, 
предприемачеСтВО

Блокчейнът по дизайн е 
криптографски защитен 

(съдържанието не е задължително 
криптирано), това е само запис, 

добавяне, разпределена и 
децентрализирана 

система

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Европа инвестира в селските райони



■ Разпределена книга: 
 криптиран списък от транзакции

■ Неизменяемост на записите: 
записите в блокчейн се поддържат 
синхронизирано чрез механизми 
„peer-to-peer“. Записите и цялата 
история на записите не могат да се 
променят

■ Партньорски обмен: 
 премахване на посредници, 

което води до минимизиране 
вероятността от измама и 
свързаните с тях транзакционни 
разходи

■ Прозрачност с псевдонимност: 
видимост на всички транзакции 
при запазване на поверителността 
на участниците

■ Изчислителна логика: 
автоматизирани транзакции, 
известни като „интелигентни 
договори“, които допринесят за 
прозрачността и справедливостта 
на транзакциите

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

■ Проблемът с „първата миля“: как 
да се дигитализират физическите 
стоки и активи и да се представят в 
информационни системи, базирани 
на блокчейн

■ Проблемът с „капацитет и 
производителност”: колко 
информация или данни могат 
да се съхраняват в блокчейн и 
колко е възможно да се съхранява 
информацията в разпределени 
бази данни

■ Предизвикателство за бизнес 
модела и управлението: всяка 
нова информационна система ще 
промени съществуващите бизнес 
процеси и ще доведе до различни 
предимства или недостатъци 
за съществуващите и новите 
участници в екосистемата

Нарастващ 
интереС

Защо е 
ВажнО

Характеристики, 
описващи
блОкчейн 
технологията

Проследяването на веригата 
за доставка на стока/ храна е от 
решаващо значение за изследване 
на източника на производство и че 
доставената храна е качествена 

Потребителят търси достоверна 
информация по отношение на 
кой, кога, къде, с какво и в какви 
количества е третирана културата, 
колко свежа/ прясна е храната, 
от къде е пристигнала с оглед 
„въглеродния отпечатък“

Веригата за проследяване, базирана 
на блокчейн, може да помогне на 
различни заинтересовани страни 
да имат достъп до информация, 
свързана с качеството на храната  
на всеки етап


