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1. Съдействие на комуникация на 
субектите по цялата хранителна 
верига.

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.

■ Системи за идентификация на 
стоките;

■ Системи, които поддържат 
първична и вторична 
идентификация; 

■ Системи,   поддържащи   
технологии за пренос на данни, 
методи за обхват на информация;

■ 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;

■ 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.

Общоприложи-
мата рамкова 
Структура
за проследяване 
на храните

В общоприетата 
рамкова структура 
се откриват 
следните
иЗиСкВания:

кЛючОВи 
цеЛи  на 
проследяемостта 
са:

Общоприложимата рамкова стрктура 
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.

служи като модел за координиране 
на стоките/продуктите в рамките на 
мрежата.


