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еВроПеЙСкИЯт ЗеМеДеЛСкИ ФоНД ЗА рАЗВИтИе НА СеЛСкИте рАЙоНИ:
Европа инвестира в селските райони

За страните от Европейския съюз и в останалия свят е наложително 
прилагането на система, чрез която мониторинг, регистриране на 
действителните резултати и процеси да се осъществява не кам па
нийно, не инциденто, а систематизирано и постоянно. 

технологията блокчейн, първоначално разработена като начин за създаване на па
ри от интернет (технологията, стояща зад криптовалутите), всъщност има да леч по
широко приложение, защото осигурява генериране на цифрова инфра структура за 
глобални вериги за доставки и търговия със селско стопанство.
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Докато научните изследвания по отношение на блокчейн и проследяемостта във 
веригите за доставки в селското стопанство нарастват бързо, същото не се отразя ва 
в наличността на търговски приложения.
l 31 октомври 2008 г.  Публикувана е „бяла книга“ (на английски: white paper), опис

ваща работата на системата биткойн. В нея се съдържа първото детайл но описа
ние на блокчейн. Публикувана е от Сатоши Накамото. Покъсно се раз бира, че 
това потребителско име найвероятно е псевдоним. Създателят на бит койн, рес
пективно и на блокчейн, е познат под псевдонима Satoshi Naka moto (Сатоши 
Накамото), но и до денднешен не става ясно кой стои зад име то. 

l 3 януари 2009 г.  „Изкопан“ е първият „блок“, наречен „генезис блок“, който е част 
от първия блокчейн в света и това дава началото и на първата крипто ва лу та, 
наречена биткойн. 

l 12 януари 2009 г.   Направена е първата транзакция, която използва блокчейн 
технология, чрез биткойн. 

тъй като блокчейнът е институционална и транзакционна технология, то тя може да 
се разбира като нов вид икономическа платформа за улесняване на транзакции те 
или като индустриална програма, ползите от която са за потребители, произ во
дители, правителства и допълващи технологии. 
Blockchain като индустриалната програма позволява поевтина информация, но с 
много висока степен на доверие между производители и потребители, относ но про
из хода на продукта (ферма) и качествата му (състав, условия за отглежда не, мес то
положение, чистота и т.н.) Доказателства за спазване на нормативната уред ба и 
доказателства, че не са фалшифицирани данните представляват ценна иконо ми чес
ка информация за потребителите – надолу по веригата на експортните пазари.
Ползите се отчитат на потребителите при поръчителство на информация и на про
из водителите при намалени разходи чрез машинна автоматизация на ин спек циите, 
одит и други скъпи административни процеси при предоставяне на ин фор мация с 
високо доверие.

5 октомври 2009 г.  установен е първият обменен курс за криптова лу
та, използваща блокчейн. Използвано е уравнение, което включва 
стой ността на електричеството, нужно на компютър да генери ра 
бит койни. Основното приложение на блокчейн технологията в сел ско
то стопанство е във връзка с предоставянето и сигурността на ин
фор мацията по глобалните вериги на доставки.


