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Чрез цифровизиране на веригата 
на доставки и споделяне на 
транспортирането на продуктите  
FOOD TRACEABILITY катализира: 

■ информационната ефективност, 

■ видимостта и 

■ доверието на потребителите, 
относно храната, която купуват и 
консумират.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Европа инвестира в селските райони

Децентрализирана 
интелигентна система 

за проследяване на 
произхода и качеството  
на произведените стоки

www.tracefood.bg

Оперативна група

Знание, Опит, 
предприемачеСтВО



Разработване 
на СОфтуер
в полза на 
земеделските 
стопани

Децентрализираната  
интелигентна система за 
проследяване на произхода и 
качеството на произведените стоки 
е интегрирана система за управление 
на работните процеси чрез блокчейн 
технология, позволяваща прозрачност 
на технологичните производствени 
процеси и предоставяща актуална 
информация за процеса на 
отглеждане на продукта.

Използвайки уеб базирана система 
и мобилно приложение, всички 
продукти могат да бъдат проследени 
на живо през веригата на доставки 
чрез QR код. 

Автентичността на даден продукт 
може да бъде проверена чрез 
сканиране на QR кода с помощта на 
всяко приложение на QR скенер на 
трета страна.

Внедряването на blockchain в 
FOOD TRACEABILITY успява да 
събере сигурни и надеждни данни 
от прибирането на реколтата, 
съхранението и транспортирането 
до крайния потребител. По този 
начин значително намаляват 
оперативните разходи на веригата 
за доставка на пресни зеленчуци 
и плодове и до голяма степен се 
постига опростяване на процесите 
на административен надзор и 
проследимост.

Технологията блокчейн е замислена 
като гарантираща сигурност 
чрез самия си дизайн, защото 
не позволява модифициране на 
данните.

FOOD TRACEABILITY е платформа, 
която е предназначена най-вече за 
регистрация и достъп до историята 
на отделните операции при 
производството на дадена партида 
от даден хранителен продукт, 
използваните активи, вложените 
консумативи и изходни продукти.

FOOD TRACEABILITY позволява 
на всеки отделен производител 
да въведе данни за всяка една 
дефинирана операция при 
производството на негов продукт 
и да регистрира извършването 
на операциите в процеса на 
производството на всяка партида 
отделен продукт.

FOOD TRACEABILITY позволява 
да се проследи историята на 
извършването на операцииите 
в процеса на производства на 
всяка партида от даден продукт, 
използвайки блокчейн технология, 
която да осигурява въведените в 
платформата данни - да останат 
непроменени във времето.


