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Оперативна група

Знание, Опит, 
предприемачеСтВО

Виктор Асенов - 
земеделски производител 
на оранжерийни зеленчуци, 
представляващ оперативната 
група 

Опора Заден България ООД - 
с демонстрационна база , в която 
се изпитват различни сортове 
зеленчуци, свежи билки и 
подправки

Аграрен университет Пловдив - 
утвърден национален център на 
аграрната наука и образование в 
България 

Национална служба 
за съвети в земеделието - 
съветническа служба, предлагаща 
на земеделските стопани 
качествени консултантски услуги, 
актуална и полезна информация, 
обучение и техническа помощ

членОВе 
на оперативната 
група

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Европа инвестира в селските райони



1. Проучване за използването 
и анализи за нагласите на 
земеделските стопани и крайните 
потребители за използване 
на блокчейн технологията за 
проследяване произхода и 
качеството на произведените  
стоки

2. Разработка и внедряване на 
децентрализираната система за 
проследяване на произхода и 
качеството на произведените стоки

3. Разпространение на получените 
резултати от проекта с цел 
промотиране на ползите от 
използване на децентрализираната 
система и включване на други 
оранжериини производители, 
както и използването на системата 
и в други сектори, в частност 
производители на плодове. 
Довеждане до знанието на 
потребителите на храни за  
ползите от внедрената система

■ земеделските стопани като 
участници във веригата за 
доставки: възможност да 
гарантират  произход и качество 
на крайните потребители- 
демографски групи, готови да 
плащат повече за произход и 
качество и по този начина да 
генерират по-висока принадена 
стойност на произвежданите  
от тях стоки

■ крайни потребители на зеленчуци 
и плодове- получават прозрачна 
и надежна информация за 
произхода, транспорта и 
качеството на храната си

Основни 
дейнОСти

Крайните 
пОлЗи са в две 
направления:

Цел 
на проекта
Целта на проекта е да се разработи 
и внедри  интегрирана система за 
управление на работните процеси, 
позволяваща прозрачност на 
технологичните производствените 
процеси и предоставяща актуална 
информация за процеса на 
отглеждане на продукта  
(използвани ресурси и  
обработка на продукта)


