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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Европа инвестира в селските райони

МНОЗИНСТВОТО ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

■ изразяват мнение, че система 
за повече прозрачност, 
проследяемост на качеството 
и произхода на храните ще 
увеличи доверието в сектора и 
респективно преките инвестиции 
в него и развитието му;

■ са готови да приложат бокчейн 
технология, ако това е залог 
за повишаване на доверието 
на крайните потребители 
в качеството и безопасния 
произход на техните продукти. 



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

Включените в анкетата въпроси 
към производители на земеделска 
продукция касаят прилаганите от тях 
системи за управление и контрол 
на безопасността и качеството на 
продукцията.

От отговорилите, най-голям  
процент – 41%, са тези, които не 
използват стадартизирана система 
за управление на качеството. 

■ 32% от отговорилите са внедрили 
HACCP, 

■ 24% – Global GAP, 
■ 14% – ISO 9001. 

Системите BRC, IFS, ISO/FSSC 22000 
не са популярни сред анкетираните 
и никой от тях не е декларирал, че ги 
прилага. 

На въпроса „Как контролирате ка-
чеството на продукцията във Вашата 
фирма?“ агропроизводителите 
избират контрол на качество чрез 
двата възможни способа: контрол на 
вътрешнофирмените процеси и 
контрол на крайния продукт -  
69% са отговорили „чрез качество на 
крайния продукт, който предлагам 
на пазара“, 52% – „чрез качество на 
вътрешно фирмени процеси“.

78% от анкетираните са убедени, че 
по-голяма прозрачност за произхода 
и качеството на произведената от тях 
продукция ще я направи по-предпо-
читана сред крайните потребители, а 
14% имат известно колебание.

80% от анкетираните производители 
потвърждават, че имат какво 
допълнително да представят на 
крайните потребители относно 
произхода и качеството на 
произведените от тях продукти, а 
30% са категорични в тази позиция.

КОНСТАТАЦИИ

■ Стандартизираните системи за 
управление на качеството и 
безопасността на храните не се 
ползват с широка популярност 
сред производителите. Много 
често, те не успяват или не раз-
полагат с инструменти да пред-
ложат на крайните потребители 
убедителна информация за 
произхода и качеството на 
техните продукти;

Как нагласите на
прОиЗВОди-
телите се пре- 
върнаха в инстру-
мент за съз дава-
нето на софтуер/
платфорама

■ Производители съзнават, че ако 
успеят да предложат надеждна 
информация на крайните потре-
бители, относно безопасността, 
произхода и качеството на тех-
ните продукти, те ще имат значи-
телно по-добър пазарен успех.  


