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Въз основа на направено проучване екипът по проекта дава отговор на въпроса:

Прилага се, за да може да се постигне по-висока степен 
на прозрачност и надеждност в процеса на просле дяе-
мост на произхода и качеството на храните и дава въз-
мож ност за прилагане на методи за по-прозрачна сис-
тема за проследяемост на произхода и качеството на 
хра ните при оранжерийно производство на зеленчуци 
в България.

количеството на данните за проследяемост, които трябва да се записват, често пъти  е 
доста голямо. Автоматичното обобщаване на данни, използвайки бар кодове, ра дио-
честотни устройства, сензори и аналитични инструменти е много по-точно и ев ти  но, 
от колкото ръчните записи на рутинните операции. Големите производите ли трябва да 
инвестират в софтуер, за да следят партидите и техните характеристи ки. В малкия биз-
нес се предпочитат стандартни  компютри с база данни или софтуер за таблици. Цените 
на четящите устройства за бар кодовете и принтерите не са високи. Стандартните 
методи за търсене на базата от данни осигуряват бързи отговори на въ проси за про-
следяемостта, като например: кои клиенти са получили партида “х”?; какви със тавки 
има в партида “y”?; или какъв е бил температурният профил за партида “z”?

Какво представлява „възможнаст за проследяване“?

това е способността за проследяване на дадена храна, фураж, животно, което се от-
глежда за производство на храни или вещество, което е предназначено за или се 
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очаква да бъде вложено в храна или фураж, през всички етапи на производство, пре-
работка и разпространение.

Системи за проследяемост на храните

Системата за проследяемост е съществен елемент от системата за управление на 
безопасността на храните

По своята същност преминаването на една хранителна съставка по веригата на дос-
тавка я излага на редица рискови въздействия, с които нейната безопасност може да 
бъде нарушена. ето защо се налага потребност от проследяемост на храните по тех-
ния път от първичния производител до крайния потребител и необходимост от съз-
да ване и прилагане на систематична методология за определяне на ефективни, съ -
размерни и целеви мерки или други действия за опазване на здравето на крайния 
по требител.

Системата за проследяване е основен елемент от системата за управление на без-
опасността на храните. разработването на надеждна система за проследяване е сред-
ство, с помощта на което дадена организация за производство на храни може да про-
следи  всеки  хранителен  продукт, който не е безопасен.

Сред основните принципи за функциониране на Европейски съюз е сво бод
ното придвижване на хора, капитали и стоки. Свободното движение на 
безопасна и здравословна храна представлява съществен аспект на въ т
реш ния пазар и значително допринася за здравето и благосъстоянието на 
гражданите и на техните социални и икономически интереси.

Стопанските субекти в сферата на 
храните е добре да се запоз наят с 
проблема, преди да пре минат към 
частта, посветена на изтеглянето 
на продукти от па за ра или от ди-
стри буторската мре жа.

Целта на системата за проследяване на храните е да идентифицира определена пар-
тида от продукти и суровини, използвани при производството им, след което да 
проследи тази партида и всяка отделна част от нея по време на производство и/или 
дистрибуция, до прекия потребител.


