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Въведение 
Асиметрия на информацията и качество на продуктите 
 

 Пазарните дейности често се характеризират с дефицит на информация, което затруднява 
неговото функциониране. Едни страни познават по-добре продукта от другите страни.  

Това е известно под името „асиметрия на информацията”, която обикновено е насочена към 
потребителя. 

 Ефективно 
функциониращ 
пазар 

Доставчиците и 

потребителите са напълно 

информирани за качествата 

на съответните стоки  

Дефицитът на информация (асиметрия) затруднява ефективното 

функциониране на пазара. 



Работен пакет 2 - съдържание 
 

1. Изследване ролята на независимите сравнителните изпитвания за качеството 
на продуктите и услугите като инструмент за предоставяне на потребителска 
информация в страната. 

• Определяне на възможностите за практическо прилагане на независимите 
сравнителни изпитвания за качеството на продуктите в България. 

• Провеждане на сравнителни изпитвания в избрани групи продукти.  

• Изследване на въздействието на информацията от изпитванията върху 
потребителите и участниците по веригата на доставки (производители, 
дистрибутори, търговци на едро и на дребно и др.). 

• Разработване на възможности за създаване на Система за независими 
сравнителни продуктови изпитвания на национално ниво с участието на 
заинтересованите страни от предоставяне на потребителска информация в 
страната. 



Работен пакет 2 - съдържание 
2. Проучване ролята на сертификационните схеми (от трета независима страна), 

като инструмент за предоставяне на потребителска информация в страната 

– Идентифициране и анализ на практики по предоставяне на независима 
информация за качеството на продуктите от сертификационни схеми 
в сравнителен план – европейски и български практики 

– Изследване на въздействието на информацията за качеството от 
съществуващи и прилагани в България сертификационни схеми върху 
потребителите, производителите и др. действащи лица по веригата 
на доставки на продуктите. 

– Проучване информираността на потребителите за качеството на 
продуктите, получена от действащите сертификационни схеми в 
страната - фокус върху екологичните и етичните характеристики. 

– Проучване въздействието на информацията за качеството на 
продуктите от действащите в България сертификационни схеми върху 
производителите и др. действащи лица по веригата на доставки в 
избрани сектори. 



Цел и задачи в Раздел 2.1 
Цел - да разкрие ролята на независимите сравнителните изпитвания на 

продуктите като основа на потребителската информация за качеството на 
продуктите. 

Изследователски задачи: 

• Определяне на възможностите за практическо прилагане на независимите 
сравнителни изпитвания за качеството на продуктите в България. 

• Провеждане на сравнителни изпитвания в избрани групи продукти.  

• Изследване на въздействието на информацията от независимите 
сравнителни изпитвания за качеството на продуктите върху 
потребителите и участниците по веригата на доставки (производители, 
дистрибутори, търговци на едро и на дребно и др.). 

• Разработване на възможности за създаване на Система за независими 
сравнителни продуктови изпитвания на национално ниво с участието на 
заинтересованите страни от предоставяне на потребителска 
информация в страната. 



София, 18 февруари 2013 

Възможности за прилагане на сравнителни изпитвания 

в България 

 Сравнителните продуктови изпитвания са ефективен научен подход/инструмент за 
информиране на потребителите.  

 Осигуряват  
 - безпристрастна,  
 - цялостна,  
 - съдържателна,  
 - независима информация за характеристиките на продуктите 
 
 Позволяват да се създаде ефективен пазар чрез намаляване на асиметрията на 

информацията за качеството на продуктите.  
 
• Успешни модели на системи за сравнителни изпитвания: 

– немски модел – с балансирано участие на държавата; 
– английски модел – не получава финансиране от държавния бюджет и разчита на собствени 

приходи; 
– скандинавски модел - неразделна част от националната политика за защита на потребителите. 

 
• В България сравнителните изпитвания са спорадични и ограничени. 
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Възможности за прилагане на сравнителни 

изпитвания в България 

 В настоящото 
изследване е 
разработена 
методика за 
сравнителните 
изпитвания на 

продукти.  
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Провеждане на сравнителни изпитвания в 

избрани групи продукти  
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Провеждане на сравнителни изпитвания в 

избрани групи продукти  

 Провеждане на сравнителни тестове: 

 

• Бяло саламурено сирене 

• Типов хляб 

• Кисело мляко 

• Батерии за еднократна употреба тип АА 

• Батерии за еднократна употреба тип ААА 
Нискобюджетни енергоспестяващи лампи 

 



Пример – тест на кисели млека 
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Въздействие на информацията върху 

потребителите  

• първа фаза – проучване на потребителите преди публикуване на 
резултатите от сравнителните тестове 

  
 Получените резултати ясно показват, че потребителите, обхванати в 

анкетното проучване на първата фаза, определено се влияят от 
информацията за качеството на продуктите преди покупката.  
 

• втора фаза - проучване на потребителите след публикуване на 
резултатите от сравнителните тестове 

 
 Запознатите с резултатите от публикуваните сравнителни изпитвания 

потребители заявяват категорично, че получената информация влияе 
в голяма степен при избора на марка или на определен производител.  
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Въздействие на информацията върху 

производители и търговци  

 Изследваните фирми заявяват позитивната си оценка за ролята и 
възможностите на сравнителните продуктови тестове, 
провеждани от независими организации. Постоянно мнозинство от 
тях (от 72 до 100 %) виждат ролята им като: 

• средство за продуктова диференциация на пазара - разграничаване 
на по-добрите от останалите продукти, добра възможност да се 
сравнят собствените продукти с тези на конкурентни фирми; 

• възможност за подобрение на управлението на организацията - 
при проверка и подобрение на системите за осигуряване и контрол на 
качеството, а като следствие и подобряване на качеството на 
предлаганата продукция и конкурентоспособността на фирмата; 

• подходящ начин за информиране и защита на потребителите; 
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Заключение 

• Независимите сравнителни изпитвания за качеството на 
продуктите са ефективен инструмент за предоставяне на 
потребителска информация в България. 

 

• Създаването на Система за сравнителни продуктови 
тестове на национално ниво с участието на всички 
заинтересовани страни ще подобри защитата на 
българските потребители. 
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Задачи в Раздел 2.2 

2.1 Ролята на сертификационните схеми от трета независима 
страна при асиметрия на информацията, свързана с качеството на 
продуктите. 

 
2.2 Идентифициране и анализ на сертификационни схеми от трета 

независима страна за качеството на продуктите в България по 
отношение на техните възможности за предоставяне на 
информация за потребителите. 

 
2.3 Проучване информираността на потребителите за качеството 

на продуктите, получена от действащите сертификационни схеми 
в Европа и България - фокус върху екологични характеристики на 
продуктите. 

– Информация за качеството и околната среда чрез екомаркировка; 
– Европейските потребители и екомаркировките;  
– Екомаркировките и потребителите в България. 
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Ролята на сертификационните схеми 

• Сертификацията (верификацията) от трета страна и съответстващата й 
маркировката могат да повлияят на асиметрията на информацията. 
Маркировката на основа на сертификация от „трета независима 
страна” може да трансформира характеристиките на „доверието” в “ 
търсени” характеристики  
 

• Страните в ЕС са осъзнали важната роля и необходимостта от 
разширяване приложението на схемите за сертификацията на храните 
от трета независима страна.  
 

• В много случаи, системите за сертифициране на качеството не само 
поддържат, но и добавят към законовите задължителни изисквания 
на национално и на европейско равнище някои нови аспекти на 
производството (напр. предлагат по-високи гаранции в сравнение с 
минимално предвидените от законодателството). 
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Идентифициране и анализ на сертификационни схеми 

 Идентифицираните сертификационни схеми от трета независима страна в 
България са анализирани в сравнителен план с европейските практики по 
следните критерии: 

 
• Критерий 1: Обхват/ ниво – продукти обхванате от маркировката и ниво 

на приложение; 
• Критерий 2: Организатори/ собственици; 
• Критерий 3: Заинтересовани страни –потребности, диалог; 
• Критерий 4: Безпристрастност, достъпност, независимост и 

прозрачност; 
• Критерий 5: Предоставяне на информация за потребителите: 

– качествени характеристики на продуктите (качествени показатели, аспекти 
на околната среда и др.); 

– обективна оценка и одобрение (съответствие с критериите и/или 
стандартите); 

– начин на представяне (характерно лого, сертификат, друго). 



София, 18 февруари 2013 

Идентифициране и анализ на сертификационни схеми 

Анализирани сертификационни схеми: 

 

Маркировки за качество  

• Безопасност на храни ISO 22 000/ HACCP 

• Биологични храниБиологично земеделие 

• Маркировката„Keymark” 

Екологична, eтична и социална маркировка 

• Европейска екологична маркировка /Национална схема за 
екомаркировка 

• Маркировката „Fairtrade” 

• Маркировката FSC (Forest Stewardship Council) 
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Идентификация на маркировки в България  

 Казусът 
„Стара 
планина” 
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Проучване информираността на потребителите 
получена от действащите сертификационни схеми  

 Извършеното проучване на информираността на 
потребителите за качеството на продуктите в 
България показа определени разлики с картината, 
в другите страните членки на ЕС.  

 

 В България се откриват ограничен брой такива 
схеми, което очертава уникални възможности за 
утвърждаване на доверие в екомаркировките, 
както и на т. нар. устойчиви маркировки  на 
продуктите. 
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Заключение 

 Сертификационните схеми от трета независима страна за продукти и за системи (с 
фокус върху екологичните характеристики) притежават съществен потенциал за 
предоставяне на потребителска информация в България. 

 
Изводи: 
• Сертификационните схеми от трета независима страна в България имат за цел 

да намалят различията в информацията за качеството на продуктите между 
потребителите и производителите/търговците т.е. информационната асиметрия на 
пазара.  

• Изследването установи, че спечелването и запазването на доверието на 
потребителите е най-важната цел, която организаторите на инициативи за налагане 
на маркировки за качество от типа „Стара планина” трябва да отстояват.  

• В нашата страна се откриват ограничен брой такива схеми, което очертава уникални 
възможности за утвърждаване на доверие в екомаркировките, както и на т. нар. 
устойчиви маркировки на продуктите. 

• Липсва информация за екологичните продукти сред потребителите. Установява се, че 
българските потребителите се нуждаят от повече информация за методите на 
производство и преработка, прилагани при биологичното земеделие, за стандартите, 
сертификационните схеми и контрола.  
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