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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Европа инвестира в селските райони

При наличието на пълна и лесна 
проследяемост на информацията 
за продукта, потребителят 
получава много по-висока 
сигурност, безопасност, както и 
защита на законовите си права, а 
производителите и търговците ще 
бъдат принудени да полагат по- 
големи усилия и да спазват добрите 
практики, защото знаят, че ще бъдат 
контролирани и санкционирани.



инФОрмиранОСтта

Високотехнологичното развитие във 
всички отрасли променя коренно 
живота, включително и дейностите, 
свързани с производството, 
преработката и доставката на храни. 
Крайният потребител в днешно 
време не е само консуматор, 
а информиран или търсещ 
потребител, който изисква обективна 
информация и се възползва от 
правото си на информиран избор.

Съвременните комуникационни 
средства завишават очакванията 
на крайния потребителите до 
такава степен, че институционален 
сертификат или документ в много 
случаи не е достатъчен потребителят 
да приеме на доверие, че всички 
условия са спазени. 

Допълнителните системи за контрол 
също не гарантират пълна степен 
на доверие у всеки потребител, 
а в същото време се завишават 
очакванията и желанието на хората 
да консумират храни, за които знаят 
повече конкретни детайли около 
тяхното производство, обработка, 
пакетиране и операции по веригата 
на доставка.

Основната задача на изследването 
на екипа по проекта е свързана 
с  блокчейн системата за 
проследяването на храните, като 
цели да се представят и анализират 
възможностите, при които да бъде 
осигурен постоянен,  пълен и 
обективен контрол,  гарантиращ 
и доказващ качеството и 
безопасността на продуктите. 

Това е пряко свързано с основните 
права на клиентите: 

■ да бъдат информирани, 
■ да изискват и да получават 

допълнителна информация, 
свързана с употребяваните от тях 
продукти.

На този етап повечето клиенти не 
знаят от къде и как да получат тази 
важна информация, както и какви 
са им правата да бъдат защитени и 
информирани. 

Това е и предпоставка за 
изкривяване на информацията, 
както и на манипулиране на 
истината от страна на некоректни 
производители и търговци.

на ХОрата е ОтЛичитеЛна черта 
на СЪВременниЯ СВЯт 

 


