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• Стартираща среща по проект QUALIFY. 

• Блок чейн технологии в агроиндустрията. 

• Вътрешни срещи по проекта. 

• Срещи на заинтересованите страни. 

• Партньорска среща в La Vienne, Франция. 

• Други дейности. 

 

 

Quality standards and authenticity to foster 

competitiveness of agrifood SMEs 
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Стартираща среща по проект QUALIFY ( 3-4 Октомври 2019 в 

гр.Барселона, Испания) 

Двудневното събитие беше 

организирано от водещия 

партньор по проекта 

Министерство на земеделието, 

животновъдството, рибарството 

и храните на област Каталуня 
(Government of Catalonia, 
Department of Agriculture, Livestock, 
Fisheries and Food). 

  

 

Блок чейн технологии в агроиндустрията 

На 28 октомври в Барселона се 

проведе Денят на блокчейн като 

инструмент за проследяване и 

борба с измамите в сектора на 

хранително-вкусовата 

промишленост. Събитието бе в 

рамките на Седмицата на 

блокчейн технологиите в 

Барселона. 
 

 

Първа вътрешна среща за водещата организация 

Срещата се проведе във 

вторник, 29 октомври 2019 г. в 

12:15 ч. в официалното 

седалище на Министерството на 

земеделието, 

животновъдството, рибарството 

и храните в Барселона. 
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Първа среща в БТПП 

Срещата се проведе в сградата на 

БТПП в сряда на 30 октомври с 

участието на всички членове на 

екипа и представител от 

Министерство на икономиката - 

Генерална дирекция „Европейски 

фондове за конкурентоспособност“. 

 

 

Първа среща в Палатата на Словения 

Срещата се състоя в централата на 

организацията в понеделник 21 

октомври, в Камарата на 

земеделските и хранителни 

предприятия. Участници бяха 

колеги-експерти в различни 

области и бяха дискутирани 

различни теми като безопасност на 

храните, обществени поръчки за 

храни и износ и др. 

 

 

Първа среща в Палатата на Естония 

На 14 октомври 2019г. в сградата на 

Камарата беше организирана 

вътрешна среща, на която бяха 

представени идеята на проекта, 

целите и основните задачи. По 

време на срещата всички колеги 

бяха информирани за самия проект, 

неговия обхват и цели, както и 

допълнителни подробности като 

бюджет и график на дейностите.  
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Среща в регион Тесалия, Гърция 

Срещата се проведе с участието на 

членове на Департамента за 

планиране и развитие и 

Управляващия орган на 

Регионалната Оперативна програма  

на Тесалия 2014-2020. 

 

 

 

Среща в Камарата по земеделие на La Vienne 

Срещата се проведе в сградата на 

Камарата и бяха поканени нейни 

членове, които се информираха за 

проекта, очакваните резултати и 

предстоящата партньорска среща в 

началото на 2020г. 

 

 

Първа среща на заинтересованите страни в Барселона 

На 22 ноември се проведе 

първата среща на 

заинтересованите страни по 

проекта QUALIFY. Събитието се 

проведе в централата на 

Министерството на 

земеделието, 

животновъдството, рибарството 

и храните.  
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Първа среща на заинтересованите страни в La Vienne 

На 11ти септември се състоя 

първата среща на заинтересованите 

страни по проекта. Участниците, 

представители на различни 

административни органи, 

занимаващи се с контрол върху 

автентичността на произвежданата 

продукция и борба срещу измамите 

с храни, бяха запознати с проекта и 

информирани за предстоящата 
среща в гр.Поатие. 

 

 

Първа среща на заинтересованите страни в БТПП 

Срещата на заинтересованите 

страни се проведе в зала Б на 

БТПП на 6 декември 2019г. Общо 

22ма представители на 

заинтересованите страни взеха 

участие - публични органи, 

университети, браншови 

асоциации и фирми членове на 

Палатата. 
 

 

Първа среща на заинтересованите страни в район Тесалия  

Първата среща на 

заинтересованите страни се 

проведе на 24 януари 2020г. с 

участието на членове на четирите 

търговски камари на региона, 

които представляват МСП в 

селскостопанския и хранително-

вкусовия сектор.  
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Първа среща на заинтересованите страни в Палатата на Естония  

Първата среща на 

заинтересованите страни се състоя 

на 11 февруари 2020г. с участници 

от публичната администрация и 

бизнес асоциации от Естония. 

Участие взеха и представители на 

министерства, отговарящи за 

развитие на земеделския сектор. 

 
 

Първа среща на заинтересованите страни в Палатата на Словения  

Срещата се проведе на 28 януари 

2020г. в Министерството на 

земеделието, горите и храните със 

следния дневен ред: 

-представяне на законодателство и 

публикации в сферата на измами с 

храни, представяне на свързани с 

контрол на качеството на 

продуктите, предотвратяване на 

измами с храни и автентичност на 

хранителни продукти, 

- представяне на проекта и 

предстоящите дейности, резултати 

от разпространения въпросник и 

актуално състояние в страната по 

отношение на измамите с храни и 

системите за контрол на качеството 

в словенските МСП. 
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Среща на партньорите в La Vienne, Франция 

На 30ти януари се състоя среща 

на партньорите, на която бяха 

обсъдени резултатите от 

проведеното проучване и 

разпространени въпросници. 

Бяха обсъдени планове за 

предстоящите месеци. В рамките 

на деня своя опит представиха 3 

френски организации от сферата 

на борба с измамите с храни и 

упражняване на контрол за 

запазване автентичността на 

произвежданата продукция.   

 

 

 

Други дейности: 

 

Въпросници за МСП 

Всички партньори по време на първия период на изпълнение на проекта 

проведоха проучвания сред местни МСП в сектор агроиндустрия с цел:  

• Подобряване на качеството на производствените процеси на МСП. 

• Борба с измамите в сектора. 

• Популяризиране на автентичността на произвежданите агро продукти. 

 

Отчет на резултатите от предишни проекти 

През този отчетен период бяха събрани и оценени проекти със сходна 

тематика, съфинансирани от ЕС.  Докладът прави преглед на тези проекти и 

основните резултати, които партньорите считат за съотносими към целите 

на проект QUALIFY. 
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Резюме на проекта 

Проект QUALIFY е насочен към повишаване на конкурентоспособността на МСП в сектор 

агроиндустрия чрез преодоляване на предизвикателствата в партниращите си страни и ЕС 

като цяло, а именно:  

▪ Подобряване на качеството на производствените процеси на МСП. 

▪ Борба с измамите в сектора. 

▪ Популяризиране на автентичността на продуктите. 

Преодоляването на тези бариери, произлизащи от посочените предизвикателства, цели 

намаляване на разходите за производство, по-добри процеси и по-качествени продукти, 

които да позволят на МСП да се развиват и да бъдат по-конкурентоспособни на 

националните и международните пазари, където трябва да се конкурират с големи 

компании, които не са изправени пред подобни проблеми. 

За да работи в тази насока, проектът адресира политики, целящи повишаване на 

конкурентоспособността на МСП от сферата на агроиндустрията  в 7 региона от ЕС. Целта 

е при изпълнение на проекти, финансирани по грантови схеми, за фирми от сектор 

агроиндустрия, да се включат дейности за борба с измами, контрол върху качеството и 

запазване автентичния вкус на произвежданата продукция в посока постигане растеж на 

МСП. 
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Партньори 

 

 

 

 
 

 

За подробна информация посетете нашата уеб страница: 

http://www.interregeurope.eu/qualify/ 

Проектът също така има за цел да подобри капацитета на управляващите органи, 

представители на МСП и други заинтересовани страни за по-добро справяне с посочените 

предизвикателства и разработване на по-качествени проекти. 

Основните резултати от проекта са: 7 инструмента за политика, разширени и подобрени 

чрез 7 плана за действие, създаден курс с материали по темите на проекта за 

управляващите органи и МСП с цел насърчаване на процеса на електронно обучение, 

организирани 35 срещи на заинтересованите страни, проведени 4 събития за 

разпространение на резултатите, организирани 6 партньорски срещи с посещения за 

обмяна на опит, осъществен контакт с национални институции и органи на ЕС, работещи 

по тези теми, проучени над 50 добри практики. 

 

http://www.interregeurope.eu/qualify/

