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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Европа инвестира в селските райони

Почти всички  допитани потребители 
считат, че внедряването на системи 
за проследяемост на произхода 
и качеството на храните ще 
повиши качеството на храните, 
произвеждани в сектор „Селско 
стопанство”.



ОЩЕ ЗА НАГЛАСИТЕ И 
ОЧАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
за проследяемостта на произхода и 
качеството на храните  

На въпрос, насочен към диферен
циране на стоките според техния 
произход  доминиращо е доверието 
на потребителите към местни или 
регионални производители  83%, 
към които може да бъде добавена 
още една категория „национални“, 
която печели доверието на 29% от 
всички отговори. 

Европейските стоки са с относително 
нисък процент на доверие пред 
местните  14% доверие.

Доверието към храни с произход 
от трети страни е 4%  оценка за 
надеждност на произход и качество.

Според потребителите въпреки 
строгите, подробни и прецизни 
нормативни рамки за качество на 
храните – им липсва усещането за 
постоянен и навременен контрол 
на спазването на стандартите за 
качество, безопасност и произход на 
храните.

74% от отговорилите потребителите 
изразяват мнение, че ще изберат 
продукти, за които се предлага 
повече информация и има поголяма 
прозрачност и проследяемост на 
техния произход и качество.

КОНСТАТАЦИИ

■ Гарантираната проследяемост 
по отношение за произхода 
и качеството на храните 
е възможно решение за 
повишаване доверието между 
потребители и производители. 

■ Относно ползите от 
автоматизация в селското 
стопанство, анкетираните 
считатат, че внедряването на 
системи за проследяемост 
на произхода и качеството на 
храните ще повиши качеството 
на храните, произвеждани в 
агросектора като цяло.

■ Автоматизацията ще подобри 
качеството на храните както 
при производители, така и при 
преработватели.

Как нагласите на
пОтребителите 
се превърнаха  
в инструмент  
за създаването  
на софтуер/ 
платформа


