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Европа инвестира в селските райони

За изпълнение целите на проект „Децентрализирана интелигентна система за 
проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, 
финансиран по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на 
оперативни групи в рамките на еПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програ ма 
за развитие на селските райони под договор #BG06RDNP001-16.001-0041 - екипът 
на проекта проведе проучване за нагласите на земеделските стопани и край ните 
потребители за използване на блокчейн технологията, акцентирайки на въз мож-
ността да се проследяват и гарантират произхода и качеството на произведе ни-
те стоки. 

Цели на проучването 

l Да бъде подготвена база за внедряване на децен тра-
ли зирана система за проследяемост на храните, коя то 
да предостави на крайните потребители на плодове и 
зеленчуци прозрачна и надеждна информация за ка-
чеството на храната, нейния произход, обработка, 
опа  коване, складиране, съхранение и транспорт;

l Да отчете нагласите на крайни потребители и производители за достовер-
ност та на съществуващата система за проследяемост, контрол на качество то 
и без опасност на храните
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Очаквани ползи

С внедряването на децентрализираната система за проследяване на произхода 
и качеството на продукцията ще се повиши доверието на крайните потребители 
към производителите и ще се увеличи принадената стойност за произвежданите 
стоки. В интерес на крайните потребители се очаква децентрализираната систе-
ма да подсигури правото на информиран избор на продукти, за които потре-
бителят да получава достоверна информация за произхода и качеството на про-
изведените стоки, гарантирана срещу всякаква възможност от подмяна.

прОфил на пОтребителите, Участвали в прОУчванетО

Анкетираните са категоризирани по възраст и потребителски предпочитания. 
84% от всички анкетирани са в активна възраст между 30 и 64 години, които са и 
най-заинтересовани по темата.  60% от участниците декларират отговорност към 
домакинства от 3 до 5 членове, в позицията си относно избор на храни според 
тяхната безопасност и качество.

прОфил на прОиЗвОДителите, Участвали в  прОУчванетО

За целите на анкетно проучване като крайни потребители се третират прера бот-
вателите на първична продукция, а от групата на производителите се включ ват 
единствено производители на първична продукция, както и фермерите, за ни-
маващи се с парниково и конвенционално земеделие и аграрни производите ли 
с трайни насаждения. В анкетата няма идентифициране на участниците, ос вен 
ка тегоризация по профил на аграрната дейност и години опит в сектора. 

Най-активно участие са взели земеделски производители на открито, предимно 
зеленчукопроизводители и отглеждащи трайни насаждения - 57%, 24% са пар-
никови фермери, 21% - животновъди и 5% са производители, които преработват 
земеделска продукция. Доминират малките фермери с до 10 служители - 80%.

Въпросът за професионалния стаж на анкетираните представлява атестация за 
тяхната чувствителност относно статуквото и перспективите по отношение на 
връзката между краен „потребител – производител“, премерена през оценка за 
качеството и информираност за качеството и произхода на храните. 64% от 
всички участници са фермери с повече от 5 години стаж. 


