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Въведение 

 
С индустриализацията на селското стопанство нарастват и изискванията на 
потребителите относно здравословния и природосъобразен характер на 
потребяваните от тях храни. Завишават се критериите за допустимост на 
процеси, добавки или материали, с които храните могат да имат контакт, за да 
бъдат третирани за безопасни. Макар и използвайки различни допуски и 
системи за контрол и стандартизация в различните региони по света, все повече 
нараства глобалната загриженост за състава на храните, за начина по който те 
са произведени, обработвани, преработвани, съхранявани, транспортирани, 
пакетирани и дистрибутирани, за да достигнат до крайният потребител.  
  
Информираността на хората е отличителна черта на съвременния свят.  
Високотехнологичното развитие във всички отрасли променя коренно живота, 
включително и дейностите, свързани с производството, преработката и 
доставката на храни. Крайният потребител в днешно време не е само 
консуматор, а информиран или търсещ потребител, който изисква обективна 
информация и се възползва от правото си на информиран избор.  
 
От друга страна, национални, регионални и международни стандарти налагат 
императивна рамка за контрол на качеството на храните и тяхната безопасност. 
Целта на регулаторната рамка, включително в ЕС и България е да се наложи и 
прилага форма за контрол и предотвратяване появата на храни, които 
представляват непосредствена опасност за здравето на хора, животни или 
могат да доведат до замърсяване на околната среда. Системата функционира 
като регистрира всички производители и оператори на храни и хранителни 
продукти. За допускане в сектора, всеки производител или оператор следва да 
отговори на определени условия и да въведе спазването на определени системи 
и правила за работа и контрол. Националните и регионални органи и 
институции проверяват, контролират и документират този процес. 
Съществуването на такива системи би следвало да осигурява по-голяма 
увереност на потребителите, но недостатъчно високите нива на доверие от 
страна на крайните потребители към производителите са сигнал, че са 
необходими допълнителни инструменти за постигане тази цел.  
 
За посрещане на завишените очакванията на потребителите, производителите 
имат възможност да интегрират допълнително различни системи за качество и 
системи за безопасност на храните като Global GAP, HACCP, ISO 22000, Kosher, 
Hаlal, GMP и др. Те налагат допълнителни процедури и правила за контрол на 
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качеството и безопасността на храните. Много от тези системи са предмет на 
доброволен избор, макар не рядко да се налагат като задължителен вторичен 
филтър от страна на търговските посредници по веригата на доставки, във 
връзка с очакванията на потребителите.  
 
Съвременните комуникационни средства завишават очакванията на крайния 
потребителите до такава степен, че институционален сертификат или 
документ в много случаи не е достатъчен потребителят да приеме на доверие, 
че всички условия са спазени. Допълнителните системи за контрол същи не 
гарантират пълна степен на доверие у всеки потребител, а в същото време се 
завишават очакванията и желанието на хората да консумират храни, за които 
знаят повече конкретни детайли около тяхното производство, обработка, 
пакетирани и операции по веригата на доставка.  
 
Основната задача на нашето изследване е свързана с  блокчейн системата за 
проследяването на храните, и цели да се представят и анализират 
възможностите, при които да бъде осигурен постоянен,  пълен и обективен 
контрол,  гарантиращ и доказващ качеството и безопасността на продуктите. 
Това е пряко свързано с основните права на клиентите: да бъдат информирани, 
да изискват и да получават допълнителна информация, свързана с 
употребяваните от тях продукти. На този етап повечето клиенти не знаят от 
къде и как да получат тази наистина важна информация, както и какви са им 
правата да бъдат защитени и информирани. Това е и предпоставка за 
изкривяване на информацията, както и на манипулиране на истината от страна 
на некоректни производители и търговци. Все още няма достатъчен контрол, 
получаването на необходимата информация отнема време и усилия, 
съществува възможност на един по-късен етап да се променят данни и 
информация, като подобни некоректни действия на този етап не могат да 
бъдат проследени и доказани. 

При една пълна и лесна проследяемост на информацията за продукта 
потребителя получава много по-висока сигурност, безопасност, както и защита 
на законовите си права. Съответно производителите и търговците ще бъдат 
принудени да полагат по-големи усилия, и да спазват добрите практики, 
защото знаят, че ще бъдат контролирани и санкционирани.  

 



  # BG06RDNP001-16.001-0041 

“Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и 
качеството на произведените стоки (продукти)“ 

 
 
 

        

 

 

 
Натоящият доклад има за цел да аргументира потенциала на технологията 
блокчейн, за постигане на по-висока степен на прозрачност и надеждност в 
процеса на проследяемост на произхода и качеството на храните. За постигане 
на целта, доклада има задача да направи преглед на регулаторната рамка, 
принципите на действие на системите за безопасност на храните, да представи 
някои добри практики, както и да изследва нагласите на страните, участнички 
в хранителните вериги.  
 
Обект на настоящото проучване е процеса на проследяемост на произхода и 
качеството на храните, а негов предмет са действащата регулаторна рамка в 
България и ЕС, общите принципи, приложими модели, нагласите и 
възможностите за промени сред всички участници във веригите на доставки на 
храни. Предвид актуалността на темата в глобален мащаб, настоящият доклад 
представя ситуационният анализ на съществуващите системи за 
проследяемост, включително някои полезни модели, разработени извън 
територията на ЕС, с което обхватът на доклада се разширява, но остава 
фокусиран върху възможността за прилагане на методи за по-прозрачна 
система за проследяемост на произхода и качеството на храните при 
оранжерийно производство на зеленчуци в България.  
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В наши дни е съвсем естествено потребителите да изискват пълна 
проследяемост по цялата хранителна верига, за да бъде гарантирана  
безопасността,   качеството и идентификацията на храните. Компетентните 
власти, както и производителите/индустрията са длъжни да осигурят работещ 
проследяващ и защитен механизъм. 

В съвременния свят два основни въпроса оказват влияние върху развитието на 
веригите за снабдяване с храни. Първият е глобализирането на търговията, а 
вторият е големият брой нормативни изисквания за контрол на 
проследяемостта. В Америка и Европа се въвежда законодателство за 
проследяемост „една стъпка нагоре – една надолу”. Наивно е да се мисли, че 
бизнес дейностите, опериращи с различни системи и стандарти бързо и лесно 
ще постигнат компромис относно изискванията за проследяемост, и ще 
координират и  направят съвместими техните системи за управление и 
контрол.  Факт е, че в огромната си част веригите по снабдяване с храни не са 
успели да въведат стандартизирана система за номериране и идентификация. 
Вероятно това ще доведе до проблеми с реализацията на ефективни операции 
при свързваните вериги по снабдяване и пласмента. 

 

Ключови цели на проследяемостта са: 
1. Съдействие на комуникация на субектите по цялата хранителна верига. 
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2. Спазване на законовите изисквания  за  безопасност,  търговия  и права на 
потребителите. 
3. Да се познават различията между веригите по доставка на храни и мрежите 
за доставка на храни. 
Общоприложимата рамкова структура за проследяване на храните служи като 
модел за координиране на стоките/продуктите в рамките на мрежата. Тя дава 
възможност на всеки оператор да изпълнява задълженията си по: 
1. Идентифициране на стоките, които влизат 
2. Идентифициране на стоките, които излизат 
3. Поддържане на отчетност 
4. Осигуряване обмен на информация с клиентите и съответните компетентни 
власти 
5. Получаване на информация от доставчиците 
В общоприетата рамкова структура се откриват следните изисквания: 
· Необходимост от универсални техники за номериране и идентификация, 
които да се възприемат от участниците по цялата хранителна верига и които да 
бъдат приспособени към съществуващите системи.  
· Системи, които да бъдат прилагани по начин, позволяващ преминаване на 
системи от съществуващите към една универсална система при минимални 
сътресения. 
· Методология  за  прилагането на системи, които позволяват  разработване  
на  технология за осъществяване на всички функции по проследяемостта, в т.ч. 
разработване на технологии, поддържащи по-добра проследяемост. 
· Системи за идентификация на стоките, позволяващи връзка със сродни 
комплекти информация. Тези системи трябва да се поддържат от субектите по 
цялата хранителна верига, а когато е необходимо, и в отделно обособена бази 
данни. 
· Системи, които поддържат първична и вторична идентификация, като 
биологични идентификатори и други с характерна особеност или цифрови и 
буквено-цифрови идентификатори,   със   стандартизиран  носител  на  данни.  
· Системи,   поддържащи   технологии за пренос на данни, методи за обхват на 
информация, както в рамките, така и между точките на манипулации във 
веригите по доставките. 
· Системи, възприемащи методи за обхват на данните и компоненти на 
сродни данни, получени от химически, биологически и физически сензори. 
· Системи, възприемащи ново развитие в моделирането на технологичния 
процес с уместни приложения за идентифициране и проследяемост. Пример за 
това е моделирането на поточността при непрекъснати производствени линии 
за храни с цел подобряване на възможностите за разграничаване на отделните 
партиди. 
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· Системи, възприемащи ново развитие и стандартизиране при пренос на 
данни и осъществяване на връзка с развита структура за електронна търговия. 
· Системи, възприемащи информация за нуждите на консуматора с увеличен 
достъп до информация за проследяемостта. 
 

 

Тези   изисквания   изглеждат   сложни, но в действителност са много ясни. 
Необходимо е субектите по цялата хранителна верига да работят в синхрон. 

Особено важно е стоките да се идентифицират чрез използване на 
стандартизирани системи и съгласуване на комплект от носители на данни. 
Получената информация се съхранява и обменя. 

Моделът за координиране проследяемостта на храните трябва да позволи на 
всеки оператор да изпълнява своята роля при идентифицирането на входа 
(какво влиза) и на изхода (какво излиза). Да поддържа отчетност, да осигурява 
обмен на информация с потребителите и съответните власти и да получава 
информация от доставчиците. 

Много важно е да се спазва принципа „стъпка назад-стъпка напред” - от фермата 
до масата. Това правило е в основата на всеобхватна  мрежа за проследяемост, 
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свързваща всички бизнес дейности по цялата хранител на верига до 
консуматорите. 

Доставчиците трябва да следват в процеса едната стъпка назад, като обръщат 
внимание на съответните вериги по доставките. Това е нужно от една страна за 
да се гарантира безопасността и идентичността на материалите, а от друга да 
работят с доставчиците за подобряване на качеството и намаляване на разходи 
те. 

Най-добре е да се осигури пълна идентификация. Това означава неповторимо, 
уникално идентифициране на продуктите, партидите и артикулите, 
контейнерите, местата и хората. Продуктът може да има собствен бар код или 
да носи бар код на друг продукт, (или и двете), и код на партида и кодове за 
дати. Специфичният състав на продукта се отбелязва върху опаковката. 
Данните за проследяемост включват актуални стойности за всяка партида или 
производствен период. 

 

Идентифицирането   на   партидите става чрез поредно номерирани етикети. 
След като е въведена маркировка за идентификация със съответните записи е 
възможно да се даде отговор на основни въпроси: Какво е това? Кой го е 
произвел? Къде? Кога? и Защо? Връзката на записите  за  проследяемост  и  
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транзакция, като поръчки за закупуване, поръчки за работа и поръчки за 
продажби,  може  да  даде  адекватен  отговор. Използването на технология за 
обхващане на данните опростява цялостния процес. Количеството на данните 
за проследяемост, които трябва да се записват, често пъти  е доста голямо. 
Автоматичното обобщаване на данни, използвайки бар кодове, радио-честотни 
устройства, сензори и аналитични инструменти е  много  по-точно  и  евтино,  
отколкото ръчните записи на рутинните операции. Големите производители 
трябва да инвестират  в  софтуер,  за да следят партидите и техните 
характеристики. В малкия бизнес се предпочитат стандартни  компютри с база 
данни или софтуер за таблици. Цените на четящите устройства за бар кодовете 
и принтерите не са високи. Стандартните методи за търсене на базата от данни 
осигуряват бързи отговори на въпроси за проследяемостта, като например: кои 
клиенти са получили партида “х”?; какви съставки има в партида “y”?; или какъв 
е бил температурният профил за партида “z”? 

 



  # BG06RDNP001-16.001-0041 

“Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и 
качеството на произведените стоки (продукти)“ 

 
 
 

        

 

 


