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разработването или изборът, още повече пълноценното внедряване на надежд
на система за проследяване са сложни процеси, които изискват съществе ни 
ресурси и ангажимент от страна на производителите. В същото време ефектив
но то функциониране на така система е ключов инструмент, с помощта на който 
дадена оператор на храни може да предостави неоспорими доказателства на 
свои те потребители и контролните институции за всеки хранителен продукт, 
който е преминал през него. 

Към днешна дата съществуват множество системи за документи
ране и про следяемост, с основен недостатък аналоговият им ха
рактер и ниската степен на авто ма тизация, поради което е нали це 
висок риск от компро метиране, човешки грешки и пропуски. 
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една мащабно и повсеместно функционираща децентрализирана система за 
проследяемост на безопасността на храните е важна и за адекватна реакция в 
случаи на инциденти и констатирани отклонения от стандарта. При констати ран 
недостатък в качествените показатели или безопасността на конкретна храна, 
една ефективна система за проследяемост неоспоримо идентифицира източ ни
ка и конкретното проблемно звено по веригата на храните и предлага условия за 
минимизиране на последствията и изтеглянето на продукти от пазара или от 
дистрибуторската мрежа. 

Не помалко важен е ефектът на възможност за прилагане на превантивни мер
ки. Липсата на функционираща адекватно система за проследяемост остава 
много голяма степен на условност в идентифициране на проблема и значително 
затруднява и забавя процеса на изтегляне от пазара на партиди с констатирани 
отклонения от стандарта за качество и безопасност. 

Фунционираща децентрализирана система за проеследяемост на произхода и 
качеството на храните, защитена от внедрена блокчейн технологията ще оси
гурява надеждна и сигурна информация за пълния цикъл на храните в движение
то на всеки хранителен продукт, за всеки от етапи на производство, преработ  ка 
и разпространение по хранителната верига. такава система ще изключва оси
гурява възможност за проследяемост без опция за интервенция, въможност за 
корекция или злоупотреба с информацията. такава система би регистрирала 
всич ки несъответствия трайно, и би предоставяла обективна и достоверна ин
формация на всички оператори на хранителни продукти, на контролните орга
ни, както и на крайния потребител.

ето защо функционираща ефективно децентрализирана система за проследяе
мост на храните, базирана на блокчейн технологията е съществен инструмент, 
който да повиши доверието на потребителите към онези производители, които 
съблюдават изисквания и постигат качество и безопасност на продуктите си. 
ефективно работеща децентрализирана система, ще възнагради всички произ
водители и оператори по хранителната верига, които не допускат несъответст
вия със стандартите, които управляват рисковете и не правят компромиси с без
опас ността на храните. 


