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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 проследяемост
та. В Америка и европа се въвежда законодателство за проследяемост „една 
стъпка нагоре – една надолу”. Наивно е да се мисли, че бизнес дейностите, опе
риращи с различни системи и стандарти бързо и лесно ще постигнат компромис 
относно изискванията за проследяемост, и ще координират и направят съвмес
тими техните системи за управление и контрол.  Факт е, че в огромната си част 
веригите по снабдяване с храни не са успели да въведат стандартизирана сис
тема за номериране и идентификация. Вероятно това ще доведе до проблеми с 
реализацията на ефективни операции при свързваните вериги по снабдяване и 
пласмента.

особено важно е стоките да се идентифицират чрез използване на стандар ти
зирани системи и съгласуване на комплект от носители на данни. Получената 
информация се съхранява и обменя.

В наши дни е съвсем естествено потребителите да изискват пъл на 
просле дяемост по цялата хранителна верига, за да бъде гаран ти
рана  безопасността, качест вото и идентификацията на храни те. 
Компетентните власти, както и производителите/индуст рия та 
са длъж ни да осигурят работещ проследяващ и защитен ме ха ни
зъм.
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Моделът за координиране проследяемостта на храните трябва да позволи на 
всеки оператор да изпълнява своята роля при идентифицирането на входа (как
во влиза) и на изхода (какво излиза). Да поддържа отчетност, да осигурява об
мен на информация с потребителите и съответните власти и да получава ин фор
мация от доставчиците.

Много важно е да се спазва принципа „стъпка назадстъпка напред”  от ферма та 
до масата. това правило е в основата на всеобхватна  мрежа за проследяемост, 
свързваща всички бизнес дейности по цялата хранител на верига до консу ма
торите.

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 разхо ди
те.


