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Нагласи и очаквания сред производители относно проследяемостта на 

произхода и качеството на храните 

Нагласите на производителите са документирани в изготвения Доклад за 
проведени анкетни проучвания сред потребители и производители, относно 
проследяването и качеството на храните.  
 
В анкетата са включени въпроси, които проучват участниците относно 
прилаганите от тях системи за управление и контрол на безопасността и 
качеството на продукцията. Това е важно за ситуационен анализ. От 42 участници, 
едва 24 са дали отговор на този въпрос. От отговорилите, най-голям процент – 41%, 
са тези, които не използват стадартизирана система за управление на качеството. 
32% от отговорилите са внедрили HACCP, 24% Global GAP, a 14% ISO 9001. 
Системите BRC, IFS, ISO/FSSC 22000 не са популярни сред анкетираните и никой от 
тях не е декларирал, че ги прилага.   
 
43% от производителите отчитат липсата на необходимост от внедряването на 
стандартизирана система за управление на безопасността на храните, докато 20% 
заявяват интерес от таква система, но смятат, че не са намерили подходяща за 
техните нужди. 26% отговарят, че системите са сложни за внедряване и изискват 
много ресурси за поддръжка и обучение на персонала. 26% от отговорилите се 
въздържат от система поради високите цени на услугите. 
Като цяло, може да се оформи изводът, че агропроизводителите не намират 
допълнителна добавена стойност от внедряването на познатите на пазара 
стандартизирани системи за управление на безопасността и качеството на храните 
по различни причини. Основните сред тях са тяхната сложност, висока цена и до 
известна степен неразбирането им от страна на производителите 
 
В същото време поне 25% от производителите прилагат двоен контрол на 
качеството на храните, едновременно контролирайки вътрешнофирмените 
процеси и контролирайки крайния продукт.  
 
Според резултатите от допитването 68% от производителите дават ниска оценка 
на преработватели, а 78% дават ниска оценка на търговски посредници в усилията 
им да информират крайните потребители относно безопасността, произхода и 
качеството на храните. В същото време близо 80% потвърждават, че имат какво 
допълнително да представят на крайните потребители относно произхода и 
качеството на произведените от тях продукти. 30% са категорични в тази позиция, 
а едва 8% се съмняват, че имат да добавят към обичайно от представяните данни. 
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Производителите убедено декларират, че по-голяма прозрачност за произхода и 
качеството на предлаганата от тях продукция ще повиши търсенето й. Очевидно е, 
че са убедени в показателите на произведените от тях стоки, но според отговорите 
им в анкетата може да се направи извод, че не разполагат нито с инструментите, 
нито с достъп до аудиторията да представят доводите си. Тази позиция изразяват 
убедено 78% от отговорилите и с известни колебания още 14%. 
 
71% от производителите демонстрират убеденост, че крайните потребители ще 
избират именно техните продукти, ако знаят повече за произхода и качеството на 
продуктите им. С колебание на тази позиция са още 17%, като общото становище в 
подкрепата на това разбиране е над 80%. 
 
75% от производители отговарят с убеденост, че повече прозрачност относно 
произхода и качеството на техните продукти ще им даде възможност да излезат на 
по-големи пазари.  
 
Макар и с колебания сред 13% от производителите, 81% са настроени позитивно и 
смятат, че блокчейн технологията може да защити техните доказателства за 
произхода, безопасността и качеството на продуктите им пред потребителите.  
 


