
AgroNet
НАСОЧВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА ТЪРГОВИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЧРЕЗ 

СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
Проектът се реализира с подкрепата на 
СОП “Черноморски басейн 2014-2020“



Грузинският Институт по обществени въпроси (GIPA) със своите партньори – организацията за 
публично ангажиране ЕЛВА (Грузия), Агенцията за икономическо развитие Варна (България) 
и Центъра за развитие СМАРТ (Румъния) инициираха трансгранично сътрудничество с цел 
увеличаване на търговските възможности и модернизация в селското стопанство и свързаните с 
него сектори чрез насочване към съвременните възможности за търговия в селското стопанство и 
създаване на иновативна онлайн платформа AGRODEALS - www.agrodeals.net.



AGRODEALS – www.agrodeals.net е онлайн платформа за безплатно ползване от 
селскостопански производители, земеделски  кооперации, търговци на едро и дребно, 
преработватели и складове на  селскостопанска продукция, износители и вносители, 
логистични фирми и  други заинтересовани лица  от свързаните със селското стопанство 
сектори в страните от Черноморския басейн.

Agrodeals е онлайн мултиезична платформа 
за селскостопанска търговия, която свързва 
потенциални купувачи и продавачи, 
включително дистрибутори и преработватели. Тя 
е насочена към изграждане на модерно онлайн 
пространство, където цялата информация, 
свързана с търговията на селскостопански 

продукти, ще бъде достъпна безплатно в едно консолидирано пространство. Онлайн 
платформата ще даде възможност на бизнес партньорите на селскостопански продукти в 
страните от Черноморския регион да се свързват с международни купувачи и да получават 
важна търговска информация за подпомагане процесите  за внос и износ.
Платформата AGRODEALS предлага широка гама от информация и услуги, като  запитвания 
за закупуване и/или предлагане за продажба на селскостопански продукти, бърз достъп до 
конкретна информация за възможности, стандарти и закони, финанси, публикации, полезни 
връзки и събития.
Он-лайн Платформа AGRODEALS  е създадена по проект  BSB 294 AgroNet - Piloting Modern 
Trading Opportunities in Agriculture through Creation of the Innovative Online Platform 
с  подкрепата на СОП “Черноморски басейн 2014-2020“ и участието на партньорските 
организации  Грузинският Институт по обществени въпроси - водещ бенефициент, 
организацията за публично ангажиране ЕЛВА (Грузия), Агенцията за икономическо развитие 
Варна (България) и Центъра за развитие СМАРТ (Румъния).

Периодът за  изпълнение на проекта  е 2.5 години -  от м.юни, 2018 до  м. декември, 2020. 
Следните основни дейности са предвидени за реализация през този период: създаване на 
мултиезична международна  онлайн платформа; разработка на проучвания за приложимост  
за  15 селскостопански продукта; захранване на платформата с подходяща информация, 
включително за законодателството, проучвания, публикации, маркетингови анализи и др; 
промоция на платформата чрез обучения за ползването й, семинари за насърчаване на 
регистрация в платформата, маркетингови, социални и информационни кампании.



www.agrodeals.netРЕГИСТРАЦИЯ В 
ПЛАТФОРМАТА AGRODEALS 
За достъп до уебсайта на платформата 
въведете  в браузъра: www.agrodeals.net

Можете да се регистрирате в платформата 
лесно с имейл или чрез Facebook.

Кликнете върху бутона “Регистрирайте се” 
в горния десен ъгъл на екрана и следвайте 
стъпките.
Когато вече сте регистрирани, можете да 
кликнете върху бутона „Моят профил“ и да 
получите подробна информация.

Платформата е достъпна на 4 езика - на 
английски, грузински, румънски и български  
и  Ви дава възможност за лесна навигация, 
като изберете конкретни селскостопански 
култури и области от интерес.

Платформата Agrodeals предлага широка 
гама от информация и услуги, като: 
• Закупуване на продукти
• Продажба на продукти
• Публикации
• Стандарти и закони
• Финанси
• Събития
• Възможности
• Полезни връзки и др.

Потребителите ще получава информация 
и реклами за продукти в съответствие със 
страна за произход,  както и за продукти, 
които ги интересуват.



ПРОУЧВАНИЯ ЗА ВНОС И ИЗНОС
Съществена част от процеса на изпълнение на проекта AgroNet е провеждането на 
проучвания за осъществимост на износа за идентифицирани 15 селскостопански продукти 
и услуги в страните от Черноморския басейн със специален акцент върху Грузия, Румъния 
и България. Резултатите от проучванията са публикувани на платформата за онлайн 
търговия и могат да бъде използвани от заинтересовани  лица  износители или вносители 
на селскостопански продукти в района на Черноморския басейн с фокус върху Грузия, 
Румъния и България. Петте селскостопански продукта, идентифицирани от всяка страна – 
партньор по проекта, са представени по-долу:

ПРОУЧВАНЕ ЗА 15  СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ С 
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИЗНОС И ВНОС

1

Спиртни напитки, 
получени чрез 
дестилация на 
гроздово вино

2 Праскови и 
нектарини пресни

3 Горски плодове

4
Сок от плодове 
или зеленчуци 
неферментирал

5 Сушени плодове 
(несмесени)

1
Житни продукти, по-
специално пшеница, 
царевица и овес

2 Сирене

3 Охлюви

4 Лечебни растения, 
билки и др.

5 Череши, пресни или 
консервирани

1 Пшеница и лимец

2 Слънчогледови семки

3 Царевица 

4 Семена от рапица

5 Живи овце

6 Пчелен мед
(допълнителен продукт)

ГИПВ АИР ВАРНА СМАРТ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА

ГРУЗИНСКИ ИНСТИТУТ ЗА
ПУБЛИЧНИ ВЪПРОСИ (GIPA) 
www.gipa.ge/eng

Създаден през 1994 г. въз основа на споразумение между Националната академия за 
публична администрация на САЩ и Грузинското правителство, GIPA е една от ключовите 
институции в Грузия, която развива и въвежда западните стандарти. Най-голямата 
ценност на GIPA се състои в подготовката на перспективен човешки капитал от качествени 
висшисти, които ще подпомага развитието на ефективна, отзивчива, прозрачна и 
отговорна публична администрация, бизнес и гражданско общество.

ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНО
АНГАЖИРАНЕ EЛВА (ELVA)   
www.elva.org

Elva е международна организация за развитие на информационните технологии със 
седалище в Хага, Холандия и Тбилиси, Грузия. Elva е работила на над 15 различни 
нововъзникващи пазари за големи международни клиенти като Програмата за развитие 
на ООН (ПРООН) и Американската агенция за международно развитие (USAID). От 2015 
г. Elva изпълнява проекти, които подпомагат грузинските фермери за разширяване  на 
селскостопанското производство. 

АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ – ВАРНА  
www.veda-bg.eu

Агенцията за икономическо развитие - Варна  (АИР Варна) е неправителствена 
организация с нестопанска цел, регистрирана да работи в обществена полза на 
територията на област Варна, България. Създадена през 1997 г. по съвместната програма 
LGI на Община Варна и Американската Агенция за Международно Развитие (USAID) за 
подпомагане напредъка в регионалното икономическо развитие, АИР Варна се стреми 
към лидерство в създаването на условия за устойчиво социално и икономическо развитие 
в гр. Варна и региона. 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ
SMART   
www.smart.org.ro

Центърът за развитие SMART е румънска неправителствена и нестопанска организация, 
създадена през 2003 г., чиято мисия е да ангажира хората в предоставянето на ценни, 
устойчиви и осъществими решения на проблеми от обществен интерес. Предвиждаме 
свят, в който всички хора решават проблемите творчески, проактивно адресират 
важни въпроси към обществото и разработват политики за постигане на положителни 
подобрения в живота си и техните общности.
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