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иЗвОДи От прОвеДенО анКетнО прОУчване среД 
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еВроПеЙСкИЯт ЗеМеДеЛСкИ ФоНД ЗА рАЗВИтИе НА СеЛСкИте рАЙоНИ:
Европа инвестира в селските райони

Заключението, което може да се направи от проведените анкетни проучвания, е, 
че получените отговори по всички зададени въпроси са взаимосвързани и се 
припокриват и за двете категории анкетирани лица - земеделски сто па ни и край-
ни потребители (произодители и потребители). 

Направеният от екипа на проекта задълбочен преглед на нор ма тивната база и 
анализ на цялостната съществуваща конюнктура за проследяе мост и безопасност 
на храните дава основание да се изведат следните изводи:

В България е налице задълбочена, детайлно прецизирана стандартизация и нор-
мативна база, при научно обосновани качествени показатели и изисква ния за 
качеството на храните. Функционира система за периодичен контрол, реак тивен 
контрол и проверки на институциите по конкретни сигнали и оп лаква ния. В 
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Неудовлетворението на крайните потребители се базира само и единствено на 
липсата на безспорни доказателства за автентичност и некомпрометираност на 
подаваната от производители информация на етикетите.

Земеделските производители пък не намират допълнителна добавена стойност 
от внедряването на познатите на пазара стандартизирани системи за управле-
ние на безопасността и качеството на храните по различни причини. основните 
сред тях са тяхната сложност, висока цена и до известна степен неразбиране то 
им от страна на производителите. Производителите не споделят разбирането, че 
внедряване на стандартизирани системи за управление на качеството и без-
опасността на храните е достатъчно за тяхното убедително представяне пред 
крайните потребители.

Потребителите и произодителите са убедени, че:

l повече прозрачност за произхода и качеството на храните ще подобри от ед-
на страна производствения капацитет на агро сектора, а от друга страна - ще 
повиши удовлетвореността на крайните потребители и тяхното доверие в 
производителите;  

l блокчейн технологията сре ща 
одобрението и на двете стра-
ни като надеждна система за 
га рантиране на информа ция-
та и се явява добра ос но ва за 
из граждането на де центра ли-
зирана система за просле дяе-
мост на произхода, безопас-
ността и качеството на хра ните, 
защитена чрез блокчейн.

иЗвОДи От анКетнОтО прОУчване:

системата отсъства единствено достатъчно сигурност за честотата на провер-
ките и гаранции за надеждност на декларираната информация за всяка отдел на 
партида, или още повече за всеки конкретен хранителен артикул. 


