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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Европа инвестира в селските райони

■ дадените резултати от 
проучването сред анкетираните 
крайни потребители са 
автентични и логически 
се потвърждават в своята 
взаимовръзка;

■ производителите могат да 
постигнат не само по-голямо 
доверие и репутационни 
дивиденти от внедряването 
на системи за гаранция в 
проследяемостта на произхода 
и качеството на храните, но биха 
имали пряка икономическа 
ползва от повече продажби с по-
висока добавена стойност. 

ЗаКЛЮчение



нагЛаСи и 
ОчаКВания 
на потребителите

Най-основно вниманието на 
потребителите е насочено към 
повече информация за произхода 
и качеството на продуктите от 
животновъдството, съответно 
57% от подадените отговори, 
49% се фокусират върху данните 
за продукция от традиционно 
земеделие и 35% подбират с 
внимание продукти от парници.
Много убедително и в косвени 
отговори на няколко въпроса, 
крайните потребители 
потвърждават със мнозинство 
от 74%, че ще изберат продукти, 
за които се предлага повече 
информация, по-голяма 
прозрачност и проследяемост на 
техния произход и качество.
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Информационна 
система за 

безопасност на 
храните

При 129 отговора 54% са на 
мнение, че сегашните етикети не 
са достатъчни за удостоверяване 
на произхода и качеството на 
продуктите. 

69% от анкетираните потребители 
са на мнение, че автоматизацията 
ще подобри качеството на храните 
както при производители, така и 
при преработватели. Недоверието 
на потребителите се корени в 
недоверие към операторите в 
хранителната верига и високия риск 
от интервенции върху качеството, 
произхода, характеристиките на 
храните и тяхната безопасност. 

Над 57% от потребители припознават 
в блокчейн технологията потенциа-
лен инструмент за гарантиране на 
защита, срещу риска от манипула-
ции на информацията за произхода 
и качеството на храните, а 20% се 
колебаят с положителна нагласа.

83% категорично ще купуват повече 
продукти, ако имат доказателства 
за техния деклариран произход и 
качество, а 12% са с положителна 
нагласа в неутралната зона. 
Не само биха купували по-често, но 
71% от отговорилите декларират, че 
биха плащали повече за продукти, за 
които имат гарантиран произход и 
качество. 

за проследяемостта на произхода 
и качеството на храните


