
 

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ 

НА ТЕМА: 

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОИЗХОДА 

И КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ СТОКИ (ПРОДУКТИ).  

ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 

Дата:    04.11. 2022 г. (Петък) 

Място на провеждате: гр. Варна, х-л Аква, ул. “Девня“ № 12A 

 

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 събитието:  

На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството 

на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването 

на блокчейн технологиите в земеделското производство. 

Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и  с проекта на  Оперативна 

група „Знание, опит и предприемачество“-„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.  

 

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. 

 

На събитиещо ще бъдат раздадени и информационни материали. 

 

Начален час: 13:30часа 

Краен час: 17:45 часа (събитието ще продължи до изчерпване на мнения и дискусии) 

 

 

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с организаторите 

на събитието на ел. поща: eliza@naas.government и тел.: 0887 066 063  или 0886 894 939 

 

Очакваме Ви!  

mailto:eliza@naas.government


 

П Р О Г Р А М А 
 

13:30 – 13:40 
Откриване  

 

13:40 – 14:15 

Проекта на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-

„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на 

произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, 

финансиран 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. и 

представяне на стопанството на ЗП Виктор Асенов 

14:15 – 15:15 

Представяне на „Децентрализирана система (софтуер) за 

проследяване на произхода и качеството на произведените стоки 

(продукти)“ - използвани технологии, модули и  функционалности 

15:15 – 16:00 Почивка 

16:00 – 16:30 

Представяне на „Децентрализирана система (софтуер) за 

проследяване на произхода и качеството на произведените стоки 

(продукти)“ - използвани технологии, модули и  функционалности 

(продължение) 

16:30 – 17:00 
Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделското 

производство 

17:00 – 17:30 Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците 

17:30 – 17:45 Закриване на семинара 

  
   


