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Резюме
В статията са анализирани фундаментални модели за оценка на ефективността на обучението с оглед разкриването на перспективите и възможностите им за приложение в съвременния организационен контекст.
Представено е сравнително изследване на разгледаните в разработката
модели, което обобщава възприетите в тях подходи за оценка на ефективността на обучението. Като резултат от изследването са изведени
основните фактори, влияещи на ефективността на обучението, както и
съществените категории за оценка, към които организациите следва да
фокусират измерването на ефективността на обучението на човешките
им ресурси.
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Въведение
Най-съществените предизвикателства пред съвременните организации са
свързани с повишаването на нивата на знанията, уменията и квалификацията на
човешките им ресурси. Обучението на персонала е един от факторите за усъвършенстване на трудовото изпълнение на заетите и е насочено към такова обогатяване на знанията, уменията и нагласите, което води до желани промени в
тяхното трудово поведение и в трудовите им резултати (Шопов, Д., Евгениев, Г.,
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Г., Каменов, Д., Атанасова, М., Близнаков, Й., 2013). През последните години все
повече нараства интересът към оценката на ефективността на обучението от страна на учени, изследователи и практици. Въпросната проблематиката се радва и на
завиден интерес и от страна на компаниите поради нейната значимост за постигането на по-висока ефективност на организационните практики за обучение.
Оценката на ефективността на обучението представлява съществена фаза
на процеса на системно обучение на заетите в организациите и стои в основата
на подобряването на знанията, уменията и нагласата им. В най-обобщен вид тя
има за цел да установи дали обучението е било успешно (т.е. ефективно, реализирайки очакваните ползи и резултати) или неуспешно (т.е. неефективно от
гледна точка на ползите и резултатите). Оценката на ефективността на обучението предоставя важна информация относно качеството на обучителните програми в организациите, постигането респ. непостигането на целите и задачите пред
обучението, реализираните резултати и областите за подобрение в обхвата на
организационното обучение. Не на последно място, тя има съществена роля в
посока подпомагането на мениджмънта за вземане на важни решения по отношение на бъдещото планиране и изпълнение на обучителните мероприятия в
организациите. Сред множеството положителни аспекти на оценката на ефективността на обучението са: подобряване на обучителните програми и практики
в организациите, оказване на мотивиращ ефект върху служителите, усъвършенстване на отношението на заетите към обучението, подобряване на нагласата на
ръководителите към процеса, осигуряване на информация относно реализираните индивидуални и организационни резултати вследствие на обучението.
В науката са познати различни модели за оценка на ефективността на обучението, всеки от които въплътява разнообразни методи, подходи и механизми
за измерване и установяване на резултатите и ползите от обучението. В този
контекст статията откроява съществени модели за оценка на ефективността на
обучението с практико-приложен характер и систематизира въведените в тях
подходи за оценка.
Актуалността на изследваната проблематика се обуславя от нарастващата необходимост от използването в практиката на подходи за оценка на ефективността на обучението в организациите с оглед постигането на по-високи
резултати от техните вътрешно-организационни обучителни практики и дейности. Измерването на ефективността на обучението е сред най-важните проблеми
в областта на обучението на човешките ресурси (Phillips, P., 2010), което допълнително аргументира актуалността на темата. Един от авторите със значими
изследвания по въпросите, свързани с разглежданата тематика, е Доналд Кърк306
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патрик, който може да бъде определен като пионер в областта. Моделът на Доналд Къркпатрик от 1976 г. (Kirkpatrick, D., 1976), познат като „модел за оценка
на четири нива“, представлява най-известната в света рамка за оценка на ефективността на обучителните програми (Kirkpatrick, J., Kirkpatrick, W., 2016). По
своята същност моделът представлява прекалено опростено разбиране относно
оценката, тъй като прави заключения по отношение на ефективността на обучението, основаващи се единствено на изходните данни за резултатите и „премахва необходимостта от измерване или отчитане на сложната мрежа от фактори,
заобикалящи и взаимодействащи с обучителния процес“ (Bates, R., 2004). Фокусът на модела е насочен изцяло върху резултатите от обучението и въплъщава
разбирането, че ако оценителите измерват едно или повече от едно от четирите
нива, ще получат адекватна оценъчна информация. Според Голдщайн и Форт
(Goldstein, I., Ford, K., 2001) моделът на Къркпатрик не е ефективен, тъй като не
отчита влиянието на характеристиките на работната среда (като организационен
климат, социална подкрепа, ограничения или възможности за прилагане на наученото и др.), които оказват съществено влияние върху трансфера на обучението. В разрез с модела на Къркпатрик, Конън – Бауърс и др. (Connon – Bowers, J.,
Salas, E., Tannenbaum, S., Mathieu, J., 1995) установяват наличието на набор от
организационни, индивидуални и обучителни фактори, които могат да повлияят
върху ефективността на обучението преди, по време на и след него. Това изследване води до нови разбирания относно ефективността на обучението, тъй
като разглежда характеристиките на организацията, на работната среда и на
отделния служител като решаващи фактори за подобряването на обучението.
Ценният принос на модела на Къркпатрик за науката и практиката по отношение на оценката на ефективността на обучението е безспорен, но ограниченията
му го правят непълен, недостатъчно обективен и ефективен за организационния
контекст. Моделът представлява прекалено опростен поглед върху ефективността на обучението, тъй като не отчита влиянието на индивидуалните и организационните фактори върху ефективността на обучението. Моделът има недостатъци и по отношение на невъзможността му да отговори на два ключови въпроса с важно значение за съвременните организации, а именно „Ефективно ли е
обучението?“ и „По какъв начин може да бъде променено обучението, така че
да бъде увеличен неговият потенциал за ефективност?“. В търсене на отговор
на формулираните въпроси, в статията се анализират пет модела за оценка на
ефективността на обучението, представляващи солидна основа за бъдещото
развитие на научните изследвания и практиката за оценка на ефективността на
обучението.
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Основната цел на автора на статията е да представи подходите за оценка
на ефективността на обучението в едни от най-популярните модели с оглед приложимостта и валидността им в съвременните организационни практики за обучение.
Задачите на автора са: 1) да открои ограничен обхват от модели с потенциал за приложимост в практиката; 2) да проведе сравнително изследване, фокусирано върху перспективите и възможностите в съществуващите модели за
оценка на ефективността на обучението в съвременните организации; 3) да
представи основни препоръки за оценката на обучението в организационния
контекст.
Методологията на изследването включва прилагането на следните традиционни методи: литературен обзор, теоретичен и логически анализ, комплексен
подход и сравнителен анализ.
1. Анализ на същностните характеристики на модели за оценка
на ефективността на обучението
 Модел за оценка и изследване на развитието на човешките ресурси
Моделът претърпява няколко актуализации, наложили се в резултат от развитието на науката в областта, както и от появилите се нови научни доказателства и факти, получени от задълбочената изследователска работа на автора. През
2005 г. Холтън публикува последната актуализация на модела, която определя
като по-подходяща за емпирични тестове (Holton, E., 2005). Моделът извежда
три резултативни нива на изхода - учене, индивидуално представяне и организационно представяне. Неговата макроструктура предполага, че резултатите от
развитието на човешките ресурси са функция на факторите в три области: способност, мотивация и влияние върху околната среда. Моделът се фокусира върху
факторите, повлияващи индивидуалните резултати от обучението, разпределени
в три широки категории (първата област на модела). Основният акцент се поставя върху мотивацията им за учене, представляваща фактора с най-силно въздействие върху ефективността на обучението (Holton, E., 1996). Моделът обхваща концептуални конструкции във всяка област, представени като вторични
влияния, повлияващи всяко от трите нива на изхода. В последната актуализация
на модела индивидуалните характеристики са заменени с елемента „личностни
черти“. В основата на личностните черти, влияещи върху обучението, е въведената рамка за разбиране на структурата на личността – „големите пет“. Холтън
обвързва мотивацията за учене с различните влияния върху ученето, а трансферът на резултатите от обучението – с рамката за структурата на личността, по308

М. Митева. Сравнителен анализ на модели за оценка на ефективността на обучението
на човешките ресурси в организациите

сочвайки че „две измерения на мерките за индивидуалност в „големите пет“ –
съвестност и тревожност, влияят върху мотивацията за учене посредством самооценката“ (Naquin, S., Holton, E., 2002). Втората категория променливи от т.
нар. вторични влияния се състои от нагласите за работа. Те влияят на мотивацията за учене и за прехвърляне на ученето. Авторът обосновава въвеждането им
с твърдението, че „при хората с по-положително отношение към своята организация, има по-голяма вероятност да участват в обучение, което ще подобри резултатите (Holton, E., 2005). Първата от тези променливи, представляваща важен
предсказател на мотивацията, е участието в работата, (Holton, E., 1996). Втората
променлива е ангажираността към организацията, показваща ефекта на съвестността на индивида върху неговата мотивация. Следващата област в модела е
работната среда, а първият елемент са възприятията на индивидите относно
обучението (още реакции). Холтън твърди, че „това е най-противоречивата област за оценяване“ (Holton, E., 2005), докато Къркпатрик (Kirkpatrick, D., 1998)
възприема реакциите като легитимни и ги въвежда като резултат в първото си
ниво на оценка. Резултатите са обособени в област, следваща работната среда.
Влиянието върху организационното представяне е последният елемент от модела, за което Холтън отбелязва, че „не са налични проучвания на факторите, влияещи върху трансфера на индивидуалното представяне към резултатите от организационното представяне“ (Holton, E., Bates, R., Ruona, W., 2000). Това твърдение отразява почти изключителното фокусиране на научните изследвания в
сферата върху индивидуалното ниво на анализ и подчертава също сериозния
недостатък на изследванията по отношение на това, че най-големият ефект върху организациите се случва чрез постигане на организационно представяне,
като тази област е получила най-малко внимание в научната литературата.
 Пет критични нива на професионалното развитие
Моделът на Томас Гъски (Guskey, T., 2000) представлява адаптация на
Къркпатриковия модел, предназначен за оценка на професионалното развитие
като резултат от обучението в организационната среда. Гъски използва рамката
в модела на Къркпатрик, добавяйки едно ниво в средата, наречено „организационна подкрепа и промяна“. Авторът аргументира добавянето на новия компонент с това, че при приложението на оригиналния модел е установил, че усилията за професионално развитие на заетите все още не са дали положителни резултати, тъй като моделът не може да предостави информация за причините,
довели до отклоненията. Преразглеждайки изпълнението на обучителните програми, той установява, че всичко се изпълнява в съответствие с модела, но връщайки се отново на работа, служителите не са имали необходимата подкрепа
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(Guskey, T., 2001). Моделът е съставен от пет нива: Ниво 1: Реакции на участниците – оценяващо реакциите на участниците в обучението по отношение на
полезността му за тяхното професионално развитие. Ниво 2: Обучение на участниците – фокусиращо се върху оценката на знанията и уменията, придобити
от обучението. Ниво 3: Подкрепа и промяна на организацията – фокусът на
оценката в това ниво се премества върху организацията, тъй като „липсата на
организационна подкрепа и промяна може да саботира всички усилия за професионално развитие, дори когато отделните аспекти на професионалното развитие са правилни“ (Guskey, T., 2001). Ниво 4: Участие в използването на нови
знания и умения – нивото има за цел да отговори на въпроса: Участниците прилагат ли новите знания и умения в професионалната си практика? Според автора ключът към събирането на информация в това ниво е определянето на ясни
показатели за степента и качеството на изпълнението. Ниво 5: Резултатите от
обучението на участниците – нивото търси отговор на въпросите: Как дейностите, свързани с професионалното развитие, засягат участниците и дали те са от
полза за тях по някакъв начин? Информацията в нивото насочва към подобрения във всички аспекти на професионалното развитие, включително и по отношение на проектирането и изпълнението на обучението.
Моделът възприема разбирането, че организационните политики и практики са тези, които правят обучението силно конкурентоспособно и могат да минимизират ефекта от всички усилия за професионалното развитие на заетите.
Липсата на положителни резултати в много случаи не отразява лошото обучение или неадекватното обучение, а по-скоро организационните политики, които
обричат на провал усилията за изпълнение (Guskey, T., 2000).
 Интегриран модел за оценка и ефективност на обучението – IMTEE
модел
Алварес, Салас и Гарафано са сред първите изследователи, разглеждащи
оценката на обучението и ефективността на обучението като отделни конструкции (Alvarez, K., Salas, E., Garafano, C., 2004). В своя модел авторите възприемат
оценката на ефективността на обучението като изследване на променливите,
влияещи върху резултатите от обучението. Те преразглеждат фундаментални
концепции за оценка и ефективност на обучението, за да предложат своя модел,
наречен „Интегриран модел за оценка и ефективност на обучението“. Моделът е
фокусиран върху три многоизмерни области за оценка: учебно съдържание и
дизайн (разработване, провеждане и валидност на обучението), настъпили промени в обучаемите (афективни, когнитивни и поведенчески) и организационни
ползи (трансферен климат, трудово представяне и организационни резултати).
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Първото ниво в модела е анализът на нуждите от обучение, отчитащ индивидуалните различия в обучаемите, организационния климат, както и целите и
характеристиките на задачите, които трябва да се изпълнят. В модела са изведени три фактора, оказващи допълнително въздействие върху ефективността на
обучението, а именно: индивидуални характеристики (личностни черти, способности, нагласи, демографски данни, опит, самостоятелна ефективност, целева ориентация, мотивация); контекстът, в който се провежда обучението (организационен климат, история и политика на организацията, техники за избор и
подбор на обучаеми, процес на уведомяване на участниците за присъединяване
към обучението); аспекти на обучителната програма (стил на обучение, практики, обратна връзка). Анализът на нуждите допринася за трите цели на оценката: съдържание и дизайн, промени в обучаемите и ползи за организацията, докато резултатите от анализа служат за разработване на съдържанието и дизайна на
обучението, оказващи въздействие върху положителните промени в обучаемите
и върху организационните ползи. Първият елемент от нивото са реакциите,
представляващи многоизмерна конструкция, съставена от афективни реакции,
полезност и уместност на обучението. В Къркпатриковия модел (Kirkpatrick, D.,
1976) промените в нагласите на обучаемите са въведени в ниво две – учене, докато Таненбаум и други (Tannenbaum, S., Methieu, J., Connon–Bowers, J., Salas,
E., 1993) и Крайгер (Kraiger, K., 2002) разглеждат промяната в нагласите като
резултат, обосновавайки се с твърдението, че „съществуват евентуални афективни резултати от обучението като повишаване на самоефективността, мотивацията и ангажираността към организацията“. Следващият елемент в модела е
когнитивното учене или когнитивното придобиване на знание. Таненбаум и други посочват, че „придобиването на знания може да включва увеличаване на знанията, промяна на структурата на знанието в ума или и двете“ (Tannenbaum, S.,
Methieu, J., Connon–Bowers, J., Salas, E., 1993). Третият елемент – резултати от
обучението (още дефинирани като изпълнение на обучението), представлява
способността да се изпълни новопридобитото умение в края на обучението,
преди прехвърлянето на знанията и уменията към работата. В модела e въведено
и трансферното представяне, представляващо промените в поведението в работата като резултат от обучението. Според модела съществува силна положителна причинно-следствена връзка между трансферното представяне и резултатите
от обучението (представляващи крайното ниво на оценка на обучението). Този
елемент се отнася до количествено измерими променливи в свързаните резултати като ефект от обучението. Организационните ползи от трансферното представяне включват повишаване на предпазните мерки, ефикасност, морал, коли311
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чество и качество на продукцията и други. Представеният модел е първият, изграден върху резултатите от дългогодишни изследвания, като се използва строг
набор от критерии, който изследва също и следобучителните нагласи на заетите
и променливите на ефективността на обучението.
 Възвръщаемост на инвестициите – ROI
Моделът е разработен от Филипс (Phillips, J., 2005) и въвежда оценката на
възвръщаемостта на инвестициите от обучението и развитието на човешките
ресурси. Той също представлява адаптация на „Четирите нива“ на Къркпатрик,
с добавянето на пето ниво, наречено ROI (Възвръщаемост на инвестициите).
Методологията въвежда пет ключови елемента, функциониращи заедно за завършването на „пъзела за оценка“ (Phillips, J., Phillips, P., Robinson, R., 2013).
Оценката започва с петстепенна рамка за възвръщаемост на инвестициите, разработена през 70-те години на 20-ти век. Днес рамката се използва за категоризиране на възвръщаемостта на инвестициите на всички видове програми и проекти за обучение (Elkeles, T., Phillips, P., Phillips, J., 2014). Филипс доразвива
четирите нива на оценка с добавянето на нивото ROI, представляващо крайната
мярка за отчетност и отговарящо на въпроса „Има ли финансова възвръщаемост от инвестирането в решение, процес, инициатива или решение за подобряване на производителността? (Phillips, P., 2010). Филипс посочва, че „въпреки че ROI представлява крайната мярка за рентабилност, счетоводната практика
показва, че само неговото отчитане е недостатъчно, тъй като е необходимо да
бъде съчетано и с отчитането на други мерки за ефективност“ (Phillips, J., 2005),
които той въвежда в своя модел, съставен в пет нива: Ниво 1: Реакции – оценява
реакциите към програмата и планираните действия от страна на участниците.
Нивото обхваща данни, отразяващи стойността на съдържанието на програмата,
мерки за уместност, значение, количество нова информация, склонност за препоръчване на обучението. От съществено значение е целите пред обучението да
бъдат представени чрез конкретни мерки за успех на организацията (Phillips, J.,
2005). Ниво 2: Учене – данните относно ученето представят степента, до която
участниците са придобили нови знания, необходими за успеха им, както и степента на доверие по отношение на намерението им да приложат новопридобитите знания и умения в работата (Elkeles, T., Phillips, P., Phillips, J., 2014). Ниво
3: Приложение и изпълнение – оценява степента, до която служителите прилагат новопридобитите знания и умения от обучението в работата си. Ниво 4: Организационни резултати – определя степента, до която приложението на придобитите знания и умения повлиява положително ключовите мерки на бизнеса,
дефинирани като очаквани резултати от обучението. Целите в нивото осигуря312
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ват основата за измерване на последствията от прилагането на новите знания и
умения и акцентират върху постигането на резултатите от „паричната линия“
(Phillips, J., 2005). Ниво 5: ROI (Възвръщаемост на инвестициите) – сравнява
паричните предимства на мерките за въздействие (тъй като те се превръщат в
парична стойност) към общите разходи за програмата. Филипс посочва, че „подобрението може да възникне например за продажбите, но за да се изчисли възвръщаемостта на инвестициите, мярката за подобрение трябва да бъде преобразувана в парична стойност, т.е. печалба от продажбите и сравнена с цената на
програмата за обучение“ (Phillips, J., 2005). Ако паричната стойност от ръста в
продажбите надвишава разходите това означава, че организацията е получила
положителна възвръщаемост от инвестициите си в обучението.
 Четири нива на оценка – Модел на новия свят на Къркпатрик
Моделът отново е адаптация на най-известната рамка за оценка на Доналд
Къркпатрик. Новият прочит и актуализация на модела е предложен от родствениците и последователи на Доналд Къркпатрик: Джеймс и Уенди Къркпатрик
(Kirkpatrick, J., Kirkpatrick, W., 2015). Те предлагат адаптация, отчитаща недостатъците на първоначалния модел. В своя модел авторите добавят нови елементи, фокусирани върху трансфера на обучението, представляващ основен проблем за ефективността на обучението. Авторите насочват вниманието върху това,
че оценителите трябва да започнат обучението с акцент върху четвъртото ниво
на измерване - резултатите или още това, което трябва да се постигне в резултат
от обучението, като по този начин усилията автоматично ще бъдат насочени
върху най-важното (Kirkpatrick, J., Kirkpatrick, W., 2015). Джеймс и Уенди Къркпатрик дават важен пример с подхода на „старата школа“ като посочват, че ако
вниманието на оценителя при оценката се фокусира върху осъществяването й в
ниво едно „реакция“, последвано от ниво две „учене“, ниво три „поведение“ и
ниво четири „резултат“, това е причината минимален брой оценители да достигат до оценката в четвъртото ниво (Kirkpatrick, J., Kirkpatrick, W., 2015). Според
схващането им оценката следва да бъде фокусирана върху четвъртото ниво –
резултати и по-конкретно върху това, което организацията желае да постигне
като очакван резултат от обучението. Моделът е конструиран в четири нива,
както следва: Ниво 4 – Резултати – оценява резултатите от обучението и последващото им затвърждаване. В нивото е добавен и нов елемент, дефиниран
като „водещи индикатори“, подпомагащи преодоляването на индивидуалните
инициативи и усилия и постигането на организационните резултати. Водещите
индикатори са „краткосрочни наблюдения и измервания, показващи че критичното поведение е на път да създаде положително въздействие върху желаните
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резултати“ (Kirkpatrick, J., Kirkpatrick, W., 2015). Организациите имат редица
водещи индикатори (показатели), които обхващат организационните и индивидуалните цели, всяка от които може да допринесе за изпълнението на резултатите от най-високо ниво. Важно е, с оглед постигането на висока ефективност
от обучението, всички индикатори да бъдат балансирани, като се фокусират
върху резултатите от най-високо ниво, тъй като ако организацията се фокусира
върху един или няколко водещи индикатора, тя рискува да понесе загуби
(Kirkpatrick, J., Kirkpatrick, W., 2015). Ниво 3 – Поведение – отразява степента, в
която участниците прилагат наученото от обучението в работата си. Различието
с първоначалния модел се корени в добавените нови елементи: критично поведение, необходими драйвери и научено по време на работа. Критичното поведение се състои в няколко конкретни действия, които, ако служителят изпълни
последователно по време на работата си, ще постигне най-голямото въздействие
върху желаните резултати. Служителите имат множество видове поведение,
които могат да демонстрират в работата си. Критични са онези, които могат да
се определят като съществени за постигането на организационния успех. Необходимите драйвери представляват процеси и системи, които засилват, наблюдават, насърчават и възнаграждават ефективността на критичното поведение по
време на работата. Необходими драйвери в работата могат да бъдат различни
помощни средства, наставничество, преглед на изпълнението, бонусни системи
за положително представяне, признание и други. Следващ елемент е „обучение
на работното място“, като добавянето му е свързано с два факта за съвременното работно място (Kirkpatrick, J., Kirkpatrick, W., 2015), а именно че: до 70% от
всичко научено е на работното място; личната отговорност и мотивация са ключови участници във външната поддръжка за подпомагане на усилията за оптимална производителност; Ниво 2 – Учене – в оригиналния модел ниво две представлява степента, до която участниците придобиват предварително планираните знания, умения и нагласи от обучението. С развитието на модела авторите
добавят увереността и ангажираността. Новите измерения подпомагат преодоляването на разликата между ученето и поведението, както и предотвратяват
„цикъла на загубата“, изразяващ се в повторение на преминато обучение за хората, които не изпълняват трудовите си задължения по изискуемия от тях начин. Елементите в нивото са: знание, умение, нагласа, поведение, увереност и
намерение за прилагане на наученото. Ниво 1 – Реакции – Последното или първо ниво от оригиналния модел са реакциите, представляващи степента, в която
участниците реагират положително на обучението. С развитието на модела нивото придобива три измерения: клиентска удовлетвореност (представляваща
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удовлетвореността на заинтересованите страни), ангажираност към обучението
и уместност на обучението (приложимост).
Добавянето на новите елементи прави модела по-полезен и ценен, тъй като
в този си вид той притежава по-добри възможности за оценка на ефективността
на обучението. От една страна, нива 1 и 2 предоставят данни за оценката на
обучението и по-конкретно оценяват качеството на програмите и степента, в
която те са допринесли за развитието на конкретните знания и умения. От друга
страна, нива 3 и 4 предоставят информация относно ефективността на обучението, измервайки представянето на работното място и последващия бизнес резултат, който настъпва посредством обучението и подпомагането.
2. Подход за сравнително изследване на моделите за оценка
на ефективността на обучението
Възприетият подход за сравнително изследване се основава на разбирането, че за целите на анализа е необходимо открояването на общи признаци, които
да улеснят съпоставимостта на отделните елементи, застъпени в моделите. Застъпените елементи в представените модели са обобщени в две широки групи –
категории за оценка и показатели за оценка. Категориите за оценка представляват съществени елементи от обучителния процес, имащи способността да влияят върху резултатите от обучението. Всяка подкатегория съдържа широка група
фактори (още условия и дейности) с ключово значение за цялостната ефективност на обучението на човешките ресурси в организациите. Категориите насочват фокуса на оценката и подпомагат идентифицирането на отклоненията, представляващи проблемните области на обучението в организациите. Анализът на
категориите за оценка предоставя изчерпателна аналитична информация на
оценителите. Показателите за оценка от своя страна са индикатори за постижение и напредък. Анализът и оценката им демонстрират напредъка, установен
чрез постигането на конкретно измерим резултат. Показателите за оценка представляват индикаторите, на базата на които оценителите установяват ефективността на обучението. Сравнителният анализ е представен в таблица 1.
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Таблица 1
Сравнителен анализ на модели за оценка на ефективността
на обучението (Таблицата е разработена от автора)
Оценка и
изследване
на развитиЕлементи/компоненти ето на човешките
ресурси –
Холтън

Пет критични
нива на
професионалното
развитие
– Гъски

Възвръщаемост на
инвестициите: ROI
- модел на
Филипс

X

X

Четири
нива на
оценка:
Модел на
новия
свят на
Къркпатрик

Обвързване с целите
на организацията
Индивидуални характеристики (личностни черти)

X

Организационни
характеристики

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Характеристики на
обучението (контекст на обучението)
Валидност на съдържанието и дизайна на обучението
Променливи (разнообразни по вид фактори), въздействащи
върху ефективността на обучението
Възприятия
за обучението и реакции
на обучаемите за обучението
Учене и придобиване на
знания и
умения
Нагласа и
положителна
промяна в
поведението
на обучаемите
Индивидуални
резултати

Показатели за
оценка

Категории на оценка

Анализ на нуждите

Интегриран
модел за
оценка и
ефективност
на обучението (IMTEE)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Организационни
резултати и представяне

Промените в
организационните резултати вследствие на
обучението

ROI
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Възвръщаемост на инвестициите от
обучението

*

X

X

X

X

X

X

Наличието на съответния компонент в модела е отбелязано със знак „Х“.

Сравнителното изследване ясно демонстрира насочеността на различните
модели към разнообразни категории променливи, въздействащи върху ефективността на обучението. Всеки от анализираните модели е фокусиран върху различни променливи, представляващи съществени елементи от обучителния процес
и имащи способността да повлияят резултатите от обучението. Това от своя страна демонстрира различните авторови възприятия по отношение на оценката на
ефективността на обучението и подходите за подобряване на обучението. Като
най-съществени сред тях могат да бъдат откроени: мотивацията за учене, изведена като ключов фактор в модела на Холтън; организационната подкрепа и промяна, представена като основен фактор, повлияващ ефективността на обучението в
модела на Гъски; трансферът на резултатите от обучението към работната среда,
въведен в IMTEE модела; необходимите драйвери (представляващи помощни
средства, наставничество, преглед на изпълнението, системи за възнаграждаване
на постиженията и други), имащи за цел да подпомогнат ученето на заетите. Въпреки приложението на различни подходи, оценяваните показатели са еднотипни и
при петте модела. Изключение прави моделът „възвръщаемост на инвестициите –
ROI“ на Филипс (Phillips, J., 1997), обхващащ и финансовата възвръщаемост на
инвестициите от обучението на човешките ресурси. В допълнение, моделът прави
много важно уточнение по отношение на целите на обучението, а именно с оглед
на оценката, те следва да бъдат представени с определени мерки за успех.
Сравнителният анализ установи и наличието на разнообразни възприятия
относно ефективността на обучението, но и показа единодушие по въпроса от317
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носно сложния му характер. По-конкретно ефективността на обучението по
своята същност представлява сложна многомерна конструкция, съставена от
разнообразни по вид променливи, които имат съществено влияние върху индивидуалните и организационните резултати, представляващи ефекта от обучението на човешките ресурси в организациите. По отношение на тези променливи
може да се посочи, че за избора им съществуват разнообразни виждания и разбирания от страна на изследователите, като всеки един от представените модели е фокусиран върху определена група фактори. Анализът демонстрира единодушието на авторите по отношение на пет категории, а именно: организационни
характеристики, характеристики на обучението (контекст на обучението), възприятия за обучението и реакции на обучаемите за обучението, учене и придобиване на знания и умения, нагласа и положителна промяна в поведението на обучаемите, промени в организационните резултати вследствие на обучението,
застъпени във всеки от анализираните модели, което демонстрира тяхната същественост и важност за оценката на ефективността на обучението.
Заключение
Оценяването на ефективността на обучението заема важно място в обучителния процес в организациите, тъй като осигурява съществена информация
относно качеството на обучителните им дейности и механизми. Оценката на
ефективността на обучението оказва положително въздействие не само на организационно ниво, но и на индивидуално ниво (т.е. върху заетите). Сред многото
положителни аспекти на оценката на ефективността на обучението са: тя подпомага осъществяването на дейностите, свързани с оценката на обучението;
подобрява обучителните програми и практики в организациите; има мотивиращ
ефект върху служителите; усъвършенства отношението на обучаемите към обучението; подобрява нагласата на ръководителите към процеса и не на последно
място, осигурява информация относно възвръщаемостта на разходите за обучение (Шопов, Д., Атанасова, М., 2009). Като основен извод от направения анализ
може да се посочи, че с оглед постигането на по-висока добавена стойност от
обучението на заетите, организациите следва да въведат в своята обучителна
практика приложим механизъм за оценка на обучението, фокусиран върху очакваните резултати и обвързващ ги с целите на обучението и определените мерки
за успех на организацията. Този механизъм трябва да въплъщава изведените от
сравнителното изследване съществени елементи за оценката (организационни
характеристики, характеристики на обучението, реакции, учене и придобиване
на знания и умения, нагласа и положителна промяна в поведението на обучае318
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мите, промени в организационните резултати вследствие на обучението) и да
отчита съществените фактори за ефективността на обучението, изведени в разгледаните модели (мотивация за учене, организационна подкрепа и промяна;
трансфер на обучение и фактори, подпомагащи ученето).
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS FOR EVALUATION
OF HUMAN RESOURCES TRAINING EFFICIENCY IN ORGANIZATIONS
Mariya MITEVA
Abstract
The article analyzes fundamental models for evaluating the effectiveness of training in
order to open up perspectives and opportunities for their application in today's organizational
context. A comparative study of the models, analysed in the article is presented, which
synthesizes the approaches, adopted in them to evaluate the effectiveness of training. As a
result of the study, the main factors influencing the effectiveness of training as well as the
essential assessment categories were identified, on which organizations should focus the
assessment of the effectiveness of their human resources training.
Key words: training, human resources, evaluation, efficiency, models.
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Резюме
Защо цените на горивата са по-високи в някои области на България и пониски в други? Настоящата статия дава частичен отговор на този въпрос
чрез емпиричен анализ на връзката между регионалната структура в
търговията на дребно с автомобилни горива в България и регионалните
равнища на цените. За целта в изследването се използват данни за средните цени на автомобилните горива в България по области, които са
съпоставени със съответния брой бензиностанции във всяка област, дела
на национално представените вериги и концентрацията на марките.
Резултатите показват, че очаквано средните цени на основните горива са
по-високи в онези области, в които има по-малко бензиностанции, националните вериги са с по-силно присъствие и регионалната концентрация
на основните марки е по-висока.
© 2019 Икономически университет – Варна

Цитиране: ТОДОРОВ, А. (2019) Регионална пазарна структура и ценови равнища в търговията
на дребно с автомобилни горива. Известия. Списание на Икономически университет – Варна. 63
(4). с. 321 - 337.

Въведение
Цената на автомобилните горива има висока не само икономическа, но и
социална значимост. В последните години в България не рядко сме свидетели
на протести срещу високите цени на горивата, които на няколко пъти завършват
с производства и решения на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
Задълбочени секторни анализи са предприети от страна КЗК три пъти в рамките
на последните десет години (КЗК, 2011; КЗК, 2016; КЗК, 2019). Последният от тях
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е след „постъпил сигнал относно наблюдавана разлика в цените на горивата на
бензиностанциите в гр. Велико Търново и останалата част на страната, както и
серия публикации в пресата и съобщения в средствата за масово осведомяване
за осъществявано в редица градове на страната повсеместно увеличаване на
цените на автомобилните горива за крайни потребители“ (КЗК, 2019, с. 1).
В икономическата теория ценообразуването на продуктовите пазари е от
основен интерес. Теорията показва, че намаляването на броя на пазарните участници от страна на предлагането води след себе си повишаване на пазарните
цени при равни други условия (Младенова и др., 2013). Този резултат важи както за случая, в който фирмите приемат цената за дадена, така и в случаите, когато цената е стратегическа променлива и фирмите притежават известна пазарна
власт (Davis & Garces, 2010). Нещо повече, един от основните резултати на
микроикономическия анализ се състои в това, че с намаляване на конкурентния
натиск (от съвършена конкуренция през монополистична конкуренция и олигопол към монопол) нарастват цените на крайните стоки и услуги (Ракарова и
Еленкова, 2012; Тодоров, 2015).
На фона на тези актуални събития и наличния теоретичен фундамент настоящото изследване си поставя за цел да се потърсят отговори на два основни
въпроса. Първият въпрос се отнася до наличието на зависимост между броя на
продавачите и цената на дребно на основните горива в България. Икономическата теория подсказва, че тази зависимост би трябвало да е отрицателна – наличието на повече продавачи е свързано с по-силен конкурентен натиск и пониски цени (хипотеза 1). Вторият въпрос се отнася до наличието на връзка
между концентрацията на продавачите, често възприемана като показател за
наличието на пазарна власт в сектора, и равнището на цените. Тук теорията
предполага, че би трябвало да се очаква положителна зависимост – по-високата
степен на концентрация да отговаря по-високи цени (хипотеза 2).
1. Методология и данни
Един от начините за проверка на изведените хипотези е сравнението на цените и пазарната структура в различни географски пазари за един и същ продукт (Eckert, 2007). Това изисква обаче съответните пазари да са с регионален
характер. В случая с търговията на дребно с горива това изглежда да е дадено. В
своя последен секторен анализ на пазара за горива КЗК посочва, че „цените на
дребно на горивата са зависими от разположението на конкурентните бензиностанции. Цените на горивата имат много повече локално измерение от цените на
всеки друг продукт“ (КЗК, 2019, с. 75).
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В анализа на КЗК се установява още, че „конкурентните бензиностанции в
даден район или населено място често определят една и съща цена за литър от
съответното гориво, тъй като потребителите са високо чувствителни към цената
на дребно на автомобилните горива, като дори разлика в цената от 1 до 2 стотинки оказва значително влияние при избора на клиента“ (КЗК, 2009, с. 76).
Като следствие се получава известно уеднаквяване на цените на дребно на дадена територия.
Нещо повече, запитаните в рамките на секторния анализ участници на пазара посочват, че „цените на конкурентни бензиностанции, разположени в непосредствена близост до техни обекти, са един от факторите, които оказват влияние върху цените на дребно на бензини и дизелово гориво наред с останалите
формиращи цената фактори като доставна цена, разходи по дистрибуцията на
горивата, количество на продажбите, обем на търсене, местоположение на обекта и др.“ (КЗК, 2009, с. 86). Това дава основание на КЗК да определи географския обхват на пазара на дребно на горива като регионален (КЗК, 2009).
В ерата на дигиталните технологии данни относно цените на множество
стоки, включително и на горива, често се събират и агрегират от интернет приложения. Такива приложения съществуват отдавна в развитите икономики. Те
често се използват за изследователски цели и конкретно за анализ на търговията
на дребно с горива (Atkinson, 2008). За България пример за такова е приложението Fuelo (fuelo.net), чиято цел, според авторите, е да направи пътуванията на
потребителите „възможно най-изгодни, бързи и безопасни“ (Fuelo, 2019). На
практика приложението публикува данни относно цените на основните горива в
географска близост до потребителите, като по този начин им помага да се ориентиратв избора на изгодно и близко място, където могат да заредят от необходимото гориво.
В отговор на направено запитване от страна на автора администраторите
на платформата посочват, че данните в платформата се набират чрез разнообразни механизми. Част от данните се събират ежедневно от интернет страниците на бензиностанциите. За някои обекти собствениците на бензиностанции
сами въвеждат актуалните цени за деня. В други случаи потребителите на платформата подават сигнал, когато видят цени, които не съответстват на посочените в приложението. Потребителите могат например да добавят снимки на ценовите табла на бензиностанциите.
За обектите, за които няма налична актуална информация, се използва статистика, за да се конструират приблизителни цени. В допълнение, платформата
агрегира и предлага информация относно бензиностанциите по области като нап323

Известия
2019 • том 63 • №4

ример общ брой на бензиностанциите, наименование на обекта, град, адрес и
предлагани горива. Платформата предлага аналогични данни и за 27 други страни
в Европа, като данните се набират основно от официалните сайтове на марките.
На базата на периодично предоставяните от платформата данни са конструирани четири променливи. На първо място това са цените на основните автомобилни горива – бензин A95, дизел, бензин A98, газ пропан-бутан, втечнен
въглеводороден газ – LPG, и метан, компресиран природен газ – CNG.Данните
за тези цени се предоставят ежедневно.
Направени са общо десет наблюдения в периода от месец май до месец август 2019 година, съответно на 22 май, 6 юни, 11 юни, 20 юни, 27 юни, 5 юли,
10 юли, 24 юли, 30 юли и 7 август. На базата тези наблюдения е изчислена
средна цена за всяко от основните горива. Извличането на тези, както и на останалите променливи от платформата Fuelo е осъществено с помощта на специализиран софтуер, който позволява автоматично извличане на масиви от данни
от източници в интернет (Hackinger, 2018).
Извлечените данни са представени в таблица 1. За разглеждания период
средните цени на бензин А95 и дизел (D) са най-високи в област Видин, а найниски – в област Велико Търново с разлика от 8 стотинки за литър и за двата вида
гориво. Цената на газ пропан-бутан (LPG) е най-висока в област Видин и найниска в област Шумен с разлика от 10 стотинки за литър. Цената на бензин А98 е
най-висока в област Видин и най-ниска в областите Велико Търново и Габрово с
разлика от 14 стотинки за литър. Цената на природния газ (CNG) е най-висока в
област Видин и най-ниска в област Добрич с разлика от 75 стотинки за килограм.
Втората разглеждана променлива е броят на бензиностанциите. От наличните данни за общия брой на бензиностанциите е изведен броят на тези бензиностанции, които предлагат съответното гориво. Така за всяко от горивата се
получава различен брой бензиностанции, разпределени в съответните области.
Получените данни са представени в таблица 2.
Таблица 1
Средни цени на основните горива по области
№.
1
2
3
4

Област
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново

A95
(лв./л.)
2,23
2,22
2,25
2,19

D
(лв./л.)
2,29
2,27
2,31
2,24
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LPG
(лв./л.)
0,99
0,98
0,96
0,94

A98
CNG
(лв./л.)
(лв./кг.)
2,49
1,52
2,51
1,42
2,54
1,26
2,46
1,46
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
София (град)
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

2,27
2,25
2,20
2,21
2,24
2,25
2,22
2,23
2,22
2,22
2,26
2,21
2,23
2,20
2,23
2,23
2,23
2,21
2,22
2,20
2,24
2,21
2,24
2,21

2,32
2,31
2,25
2,28
2,29
2,31
2,28
2,29
2,29
2,27
2,31
2,26
2,28
2,25
2,28
2,27
2,28
2,27
2,28
2,25
2,29
2,27
2,30
2,26

1,01
0,99
0,94
0,96
0,99
1,00
1,00
1,00
0,97
0,98
0,99
0,95
0,96
0,96
0,96
0,98
0,98
0,97
0,97
0,94
0,95
0,97
0,91
0,95

2,60
2,54
2,46
2,54
2,52
2,52
2,52
2,58
2,49
2,54
2,57
2,50
2,59
2,59
2,54
2,53
2,48
2,47
2,51
2,47
2,51
2,50
2,58
2,47

2,00
1,53
1,53
1,25
1,55
1,56
1,55
1,65
1,49
1,49
1,60
1,55
1,66
1,50
1,66
1,53
1,72
1,43
1,32
1,33
1,72
1,55
1,64
1,61

Източник: Изчисления на автора на базата на данни от Fuelo (2019).

Таблица 2
Брой бензиностанции по горива и по области
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Област
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана

A95
97
116
82
58
22
43
29
48
35
33
41
34

D
98
117
82
58
23
44
28
48
35
32
43
34

325

LPG
76
101
70
56
16
35
27
43
30
31
36
24

A98

CNG
21
27
17
8
1
15
7
10
4
10
11
3

9
10
6
3
1
2
2
4
1
2
1
1

Общо
102
121
84
62
25
47
30
49
37
27
44
35
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
София (град)
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

75
30
44
178
30
51
29
47
37
86
213
80
31
78
39
41

76
30
44
185
30
52
29
48
37
87
215
80
31
81
39
42

62
24
36
164
24
34
23
40
32
79
171
71
25
63
37
37

11
3
5
27
3
2
4
7
5
16
27
17
5
4
3
9

2
2
2
13
1
3
1
3
1
4
22
7
1
4
1
2

80
34
46
196
31
55
31
51
40
91
248
88
32
83
41
42

Източник: Изчисления на автора на базата на данни от Fuelo (2019).

В последната колона от таблица 2 е посочен общият брой на бензиностанциите във всяка от областите. Трябва да се има предвид, че този общ брой не
съответства на сумата от предходните колони поради обстоятелството, че в поголямата част от обектите се предлагат няколко вида горива едновременно.
Най-голям е общият брой на обектите в София (град) – общо 248 и най-нисък в
област Видин – общо 25. Разпределени по отделните горива данните са аналогични – най-много обекти има в София (град) и най-малко в област Видин съответно за всяко от разглежданите горива.
Сумата на стойностите от последната колона в таблица 2 дава информация
за общия брой обекти, регистрирани в приложението Fuelo за страната и възлиза
на 1852. Тази стойност може да се съпостави с официално отчетените от Националния статистически институт (НСИ) брой бензиностанции и газостанции. Към
31.12.2018 г. НСИ отчита, че на територията на страната оперират 2547 бензиностанции и 520 газостанции (НСИ 2019). Това означава, че регистрираните от Fuelo
обекти покриват около 60% от търговията на дребно с горива в България.
Третата променлива е делът на националните вериги от общия дял на бензиностанциите във всяка от областите. Данните от платформата Fuelo идентифицират всяка бензиностанция според марката, към която принадлежи. Към
момента на събиране на данните като национални, т.е. вериги бензиностанции с
национално покритие, в платформата са определени следните марки: Eko,
Lukoil, OMV, Rompetrol, Shell, Petrol, Gazprom, Dieselor, SNG (Топливо), VM
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Petroleum и Круиз. Сумарният брой на поддържаните от тези марки обекти отнесен спрямо общия брой обекти в съответната област. Резултатът от това изчисление дава информация за относителното присъствие на националните вериги във всяка от областите в страната. Получените данни са представени в таблица 3. Най-голям е делът на националните вериги бензиностанции в област
Кюстендил (70%), а най-нисък в област Смолян (33%).
Таблица 3
Дял на националните вериги и концентрация на марките по области
№

Област

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
София (град)
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Дял на
националните вериги
58%
58%
64%
48%
64%
55%
60%
55%
49%
70%
52%
54%
41%
56%
61%
54%
42%
55%
61%
49%
33%
51%
63%
43%
47%
46%
61%
48%

Концентрация
на марките

Източник: Изчисления на автора на базата на данни от Fuelo (2019).
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773
826
811
604
1456
1118
933
979
928
1055
919
939
416
865
1267
561
552
585
1134
696
525
665
626
509
762
527
1124
646
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Четвъртата променлива е концентрацията на собствеността (марките). Тя е
изчислена на базата на информация относно броя бензиностанции, които се
намират в рамките на дадена област и са част от една обща марка (вж. таблица
3). За всяка марка е изчислен регионалният пазарен дял като съотношение между броя на обектите под тази марка и общия брой бензиностанции в съответната
област. Получените пазарни дялове са основата за изчисление на индекс на
Херфиндал, който представлява сумата от повдигнатите на квадрат индивидуални пазарни дялове (Вълканов, 2017; Тошева, 2012; Николов и др., 2009). Примерно изчисление на този индекс за област Варна е показано в таблица 4.
Таблица 4
Индекс на Херфиндал за концентрация на марките за област Варна
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Марка
Petrol
Lukoil
Eko
OMV
Бенита
Shell
Rompetrol
SNG
Bultrade
VM
Други
Общо

Обекти
18
10
6
6
6
4
3
3
2
2
26
86

Дял
20,93
11,63
6,98
6,98
6,98
4,65
3,49
3,49
2,33
2,33
Сума

Херфиндал
438,07
135,21
48,67
48,67
48,67
21,63
12,17
12,17
5,41
5,41
35,15
811,25

Източник: Изчисления на автора на базата на данни от Fuelo (2019).

Като първа стъпка при изчисленията е записан общият брой на бензиностанциите, които се намират в област Варна – в момента на събиране на данните
те са общо 86. След това са идентифицирани марките, към които принадлежи
всеки от обектите. Така постепенно чрез агрегиране е получен общият брой на
обектите под една и съща марка. Например в базата данни фигурират 18 обекта,
които принадлежат към марката Petrol, 10 обекта, които принадлежат на марката Lukoil, 6 обекта, които принадлежат към марката Eko и т.н.
Като следваща стъпка е изчислен „пазарният дял” на всяка от марките.
Например в случая на Petrolсъвкупният пазарени дял на марката се равнява на
[(18/86)*100] = 20,93%. По аналогичен начин са получени пазарните дялове на
останалите марки. В таблица 4 са записани всички 10 марки, които имат повече
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от 1 един обект. Пазарните дялове на марките, които имат само по един обект,
са получени като остатък. Например общият брой на обектите, които принадлежат към марки с повече от един обект, е 60 (= 18 + 10 + 6+ 6 + 6 + 4 + 3 + 3 +
2+ 2). Така за останалите марки само по един обект остават общо 26 бензиностанции. Пазарният дял на всяка от тези марки тогава е [(1/86)*100] = 1,16%.
Последната стъпка в изчислението на индекса на Херфиндал е повдигането
на втора степен на всеки от получените пазарни дялове и сумирането им. Това е
записано в последната колона от таблица 4. За марките с по един обект, последния ред „Други“, това е направено като първо е повдигнат на втора степен индивидуалният пазарен дял на всяка марка и след това са сумирани за всички 26
марки. Така се получава, че тяхната сума е [26 (1,16)2] = 35,15.
Крайната сума от всички, изчислени по този начин и повдигнати на втора
степен пазарни дялове, възлиза на 811,25. Колкото по-висока е тази стойност,
толкова по-висока е степента на концентрация. Трябва да се има предвид, че
индексът на Херфиндал придава по-голямо значение на марките с по-голям
пазарен дял, при което областите, в които има силно присъствие на няколко, но
малко на брой марки и сравнително малко независими бензиностанции се отчитат като такива с по-високо ниво на концентрация. Най-висока е измерената
концентрация в област Видин (1456), а най-ниска – в област Пазарджик (416).
Получените по този начин данни са използвани за проверка на изведените
във въведението хипотези. За целта е приложен подходящ иконометричен модел. В случая е предпочетен логаритмичен модел, при който стойностите за
средните цени на горивата и на индекса на Херфиндал са трансформирани чрез
естествен логаритъм. Тази спецификация има две предимства (Wooldridge,
2013). Първо, приближава стойностите една към друга и е подходяща, когато
променливите са в различни мерни единици. В случая цените са в левови стойности, а бензиностанциите са в брой, а концентрацията се измерва чрез индекс.
Без логаритмуване регресионните коефициенти биха били много малки.
В основата на подобен подход стои нелинейна функция с константна еластичност от вида: Y = AXη, чиято логаритмична трансформация превръща зависимостта между зависимата и независимата променлива в линейна:
ln(Y) = lnA + ηln(X). Използването на логаритмичен модел позволява интерпретацията на получения коефициент на независимата променлива като еластичност (Baddeley & Barrowclough, 2009). За посочената по-горе функция с константна еластичност може да се покаже, че:
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Тук е взето под внимание, че:
.Следователно полученият регресионен коефициент η дава информация за това, с колко процента се
изменя зависимата променлива, в случая средната цена на горивата, при изменение на независимата променлива с 1%. В допълнение, използването на логаритмични стойности на променливите смекчава някои чисто иконометрични
проблеми като наличието на хетероскедастичност например.
2. Емпирични резултати
Връзката между цената на най-масовото гориво бензин А95 и броя на бензиностанциите на равнище област е илюстрирана на фигура 1. Аналогично такава връзка може да бъде изведена и за цените на останалите основни горива –
дизел (D), бензин A98, газ пропан-бутан (LPG) и природен газ (метан, CNG).
Резултатите от регресионния анализ за всяко от основните горива са представени в таблица 5.
0,825
R² = 0,12

ln(Цена на бензин А95)

0,820
0,815
0,810
0,805
0,800
0,795
0,790
0,785

0,780
3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

ln(Брой бензиностанции)

Фиг. 1. Брой бензиностанции и цена на бензин А95 по области
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Таблица 5
Брой бензиностанции и цена на горивата – коефициенти
и статистически характеристики на тествани регресионни модели
A95
η
SE
p
R2

D
-0,01
0,00
0,08
0,12

-0,005
0,00
0,12
0,09

LPG
-0,008
0,01
0,32
0,04

A98
-0,01
0,00
0,00
0,38

CNG
-0,08
0,02
0,00
0,47

Фигура 1 показва, че е налице отрицателна зависимост между броя на
обектите, бензиностанциите и средната цена на съответното гориво. Колкото е
по-голям броят на бензиностанциите, независимо под каква марка са, толкова
по-ниска е средната цена на съответното гориво в съответната област. Коефициентът на детерминация е различен за всяко от разглежданите горива. За наймасовото гориво – бензин А95, тази стойност е 12%, а за останалите горива тя е,
както следва: за дизел е 9%, за газ пропан-бутан (LPG) е 4%, за бензин А98 е
38%, за природния газ (CNG) е 47%.
Резултатите от регресионния анализ потвърждават наличието на отрицателна зависимост между цените на основните горива и броя на бензиностанциите (вж. таблица 5). Коефициентът за най-масовото гориво – бензин А95възлиза
на -0,01, което означава, че увеличението на броя бензиностанции в дадена област с 1% е свързано с намаляване на цената на бензина с 0,01% при равни други условия. Тази реакция на цената може да се характеризира като нееластична
или сравнително слаба, тъй като цените реагират относително по-слабо на промяна в броя на бензиностанциите.
Стойността на този показател е много по-ниска за дизела (D) и възлиза на 0,005% (p = 0,12). За газ пропан-бутан (LPG) тя е -0,008% (p = 0,32), за бензин А98
тя е съответно -0,01% (p = 0,00), като за природния газ (CNG) тя приема най-висока
стойност равна на -0,08% (p = 0,00). Тези резултати са в подкрепа на изведената във
въведението хипотеза 1 – колкото е по-голям броят на бензиностанциите в дадена
област, толкова е по-ниска цената на съответното гориво и обратно.
Връзката между цената на основните горива и получения дял на националните марки бензиностанции е представена на фигура 2. Налице е положителна
зависимост между дела на националните вериги бензиностанции и средната
цена на съответното гориво, т.е. колкото е по-голям делът на националните
марки в съответната област, толкова по-висока е средната цена. Отново коефициентът на детерминация е различен за различните горива (вж. таблица 6). Най331
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висока е стойността на този показател за дизела (D)и възлиза на 16%,а за останалите горива тази стойност е, както следва: за бензин А95 е 14%, за газ пропан-бутан (LPG) е 3%, за бензин А98 е 12%. Изключение прави единствено
природния газ(CNG), където се установява отрицателна зависимост с коефициент на детерминация от 1%.

ln(Цена на бензин, А95)

0,83
R² = 0,14

0,82
0,82
0,81
0,81
0,80
0,80
0,79
0,79
0,78
30%

35%

40%
45%
50%
55%
60%
65%
Дял на национални марки бензиностанции

70%

75%

Фиг. 2. Дял на националните вериги и цена на бензин А95 по области
Таблица 6
Дял на националните вериги и цена на горивата – коефициенти
и статистически характеристики на тествани регресионни модели
A95
η
SE
p
R2

D
0,04
0,02
0,05
0,14

LPG
0,04
0,02
0,04
0,16
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A98
0,05
0,06
0,41
0,03

0,07
0,04
0,07
0,12

CNG
-0,10
0,23
0,66
0,01
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Резултатите от регресионния анализ потвърждават наличието на положителна зависимост между средните цени на основните горива и дела на националните марки бензиностанции. Вижда се също, че в случая с бензин А95 увеличение на дела на националните марки с 1 процентен пункт е свързано с увеличение на средната цена с 0,04% (при p = 0,05).За останалите горива тази
стойност е, както следва: за дизел е 0,04% (при p = 0,04), за газ пропан-бутан
(LPG) е 0,05% (при p = 0,41), за бензин А98 е 0,07% (при p = 0,07). За природния
газ (CNG) стойността на този коефициент е отрицателна и възлиза на -0,10%, но
при много ниска степен на статистическа значимост, p = 0,66. Резултатите показват също, че икономически най-значима е връзката между средна цена и дял
на националните марки в случая на бензин А98 (η=0,07), като същевременно тя
е статистически значимапри ниво на грешката от 10%(p = 0,07).
Фигура 3 показва, че е налице положителна зависимост между средните
цени на горивата и концентрацията на собствеността. В някои случаи за наймасовите горива А95, дизел и газ пропан-бутан например тази зависимост е
много по-силно изразена отколкото връзката между цени, брой бензиностанции
и дял на националните вериги (вж. таблица 7).

ln(Цена на бензин А95)

0,83

R² = 0,39

0,82
0,82
0,81
0,81
0,80
0,80
0,79
0,79
0,78
6,00

6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
ln(Концентрация на марките бензиностанции)

7,40

Фиг. 3. Концентрация на марките и цена на бензин А95 по области
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Таблица 7
Концентрация на собствеността и цена на горивата – коефициенти
и статистически характеристики на тествани регресионни модели
A95

η
SE
p
R2

0,02
0,00
0,00
0,39

D

0,02
0,00
0,00
0,38

LPG

0,02
0,01
0,10
0,10

A98

0,03
0,03
0,01
0,24

CNG

0,09
0,06
0,13
0,09

От таблица 7 се вижда, че коефициентът на детерминация за бензин А95
възлиза на 39%, за дизела – на 38%, за газ пропан-бутан – на 10%, на бензин
А98 – на 24% и на природния газ – на 9%. Според получените резултати за бензин А95, както и за дизела (D) и газ пропан-бутан (LPG), увеличение в нивото
на концентрация с един процент е свързано с нарастване на средната цена с
0,02% (при p = 0,00 за A95 и D, при p = 0,10 за LPG). За бензин А98 увеличение
в нивото на концентрация с един процент е свързано с 0,03% (при p = 0,01).
Накрая, за природния газ (CNG) увеличение в нивото на концентрация с един
процент е свързано с 0,09% (при p = 0,13). Тези резултати са в подкрепа на изведената във въведението хипотеза 2.
Резултатите от направените до тук анализи показват, че са налице известни
доказателства в подкрепа на хипотезата, че по-големият брой продавачи създава
по-силен конкурентен натиск и е свързан с по-ниски цени. Данните показват
също, че концентрацията от своя страна също е от значение за равнището на
цените – по-високата концентрация е свързана с по-високи цени. Интерпретацията на тези резултати обаче следва да се предприема по-внимателно. Например ако се сравняват два географски различни пазара, но фирмите посрещат
различни разходи на тези пазари, то на пазара с по-високите разходи ще се наблюдават по-малко продавачи и по-високи цени (Evans, Foreb & Werden, 1993). В
такъв случай броят на фирмите е ендогенен. За съжаление, наличните данни не
позволяват контролирането за подобни различия в разходите.
Заключение
Емпиричните резултати от настоящото изследване подсказват, че помалкият брой на конкурентите и по-високата концентрация на присъстващите
на пазара марки са свързани с по-високи цени на основните горива. Тези резултати са в съзвучие с предложените от икономическа теория хипотези. Нещо
повече, в своя секторен анализ от 2019 г. Комисията за защита на конкуренция334
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та (КЗК) посочва, че за повечето от запитаните участници „съществено влияние
върху определянето на цената оказва местоположението на бензиностанцията и
конкурентната обстановка в района (цени и отстъпки на конкурентите)“ (КЗК,
2019, стр. 88). В този контекст изведените в настоящото емпирични доказателства подкрепят тази теза, но също така подсказват, че липсата на конкурентен
натиск в области с висока концентрация на „големи“ марки е възможна причина
за по-високите цени в тези области.
В следващи изследвания и секторни анализи е необходимо да се обърне
внимание на тези проблеми. До сега в своите решения КЗК се фокусирапредимно на динамиката в цените на дребно. С оглед изведените по-горе зависимости е
необходимо и по-прецизно сравнение по региони. При този подход биха могли
да се потърсят следните решения. На първо място, КЗК би могла да изисква
информация за разходите (напр. транспортни) на отделните продавачи и да я
включи в иконометричния анализ. Второ, изследването би могло са проведе на
ниво отделни бензиностанции, като се контролира за индивидуални характеристики на отделните обекти, както и за регионални различия (Barron, Taylor &
Umbeck, 2004; Tappata & Yan, 2017). Трето, методът на фиксираните ефекти в
иконометричния анализ смекчава проблема с ендогенния характер на пазарната
структура (Chouinard & Perloff, 2007). За целта е необходимо изграждането на
панел от данни за сектора. Предвид това, че променливите, които описват пазарната структура, се изменят сравнително бавно, то този панел следва да обхваща по-дълъг период от време, напр. 5 – 10 години. Разходите за това обаче
изглеждат оправдани поради факта, че за последните 10 години Комисията е
изготвила три секторни анализа и множество решения в сферата на горивата.
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REGIONAL MARKET STRUCTURE AND PRICE LEVELS
IN GASOLINE RETAILING
Aleksandar TODOROV
Abstract
Why are gasoline prices higher in some areas of Bulgaria and lower in others? This article provides a partial answer to this question through an empirical analysis of the relationship
between the regional structure of retail gasoline in Bulgaria and the regional price levels. For
this purpose, the study uses data on average prices of gasoline in Bulgaria by districts, which
are compared with the corresponding number of stations in each district, the share of nationally represented retail chains and the concentration of brands. The results show that the average
prices of basic fuels are expected to be higher in those areas where there are fewer stations,
national chains are more present, and the regional concentration of major brands is higher.
Key words: concentration, pricing, gasoline retailing.
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Резюме
В статията се прави опит да се анализира институционалната и инструменталната структура на данъчната система в Йордания, с идеята тя да бъде
оценена в съответствие с глобалните тенденции в останалите държави.
Използвайки дескриптивния, сравнителен и аналитичен подход, авторът
стига до заключението, че от институционална гледна точка данъчната
система е ефективна и с богати традиции, които се развиват във времето.
Инструменталната структура, за разлика от институционалната, е все още
встрани от общите тенденции в развитието на данъчните политики поради
честите промени в данъчните закони, усложняването на данъчните ставки
и най-вече съществуването на редица данъчни облекчения, които носят
негативни последици, както за обществото – чрез пропуснатите ползи в
бюджета, така и за отделните данъкоплатци, които трудно възприемат
нарушаването на принципите на равнопоставеността и социалната справедливост като основни принципи на данъчната политика.
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Въведение
През последните години йорданската икономика е подложена на значителни
изпитания предвид нестабилността на региона, свързана с войната в Сирия. Огромният поток от бежанци, насочен към страната, чиито брой надхвърля 2.5 млн. души увеличава населението близо с една трета – от 6.5 млн. души през 2015 г. на 9.5
млн. души за 2019 г. Подобен демографски бум е сериозно предизвикателство за
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държавата и нейния бюджет, тъй като увеличеното население изисква и съответно по-голямо финансиране и предлагане на публични услуги. Като основен
приходоизточник в бюджета, данъците и организацията по тяхното събиране се
оформят като основен приоритет на икономическата политика на страната. Актуалността на проблема произтича не само от настъпилите демографски промени, но и от редица проблеми на досега съществуващата данъчна политика,
която не винаги отчита глобалните тенденции, наблюдавани в останалите държави, както и новите потребности на националното икономическо развитие.
Цел на автора е да анализира два основни аспекта на йорданската данъчна
политика – институционалната организация и нейното развитие и инструменталната страна на данъчната политика, чрез оценката на включените в данъчната система основни данъци. Тезата на автора е, че докато институционалната
организация е ефективна и с богати традиции, наследени от британското присъствие в миналото, инструменталната структура се характеризира с чести промени в данъчните правила, включване на нови данъци и най-вече с практиката
на широкото използване на системата на данъчните облекчения, които водят до
фаворизиране на определени групи данъкоплатци и то, като правило, найбогатите – за разлика от общоприетата практика облекченията да се отнасят до
най-бедните групи данъкоплатци.
Обект на изследване е данъчната политика на йорданската икономика, а
предмет – нейната институционална и инструментална структура. Изследването се основава на аналитичния и дескриптивен научен подход, съчетани с исторически, сравнителен и нормативен анализ на процесите в развитието на данъчната политика.
1. Институционална организация на данъчната политика
Предвид сравнително късното икономическо институционализиране на
йорданската икономика, данъчните държавни служби се формират през 50-те
години на 20-и век със създаването на Службата за подоходни данъци. Тя е създадена със Закон № 50 през 1950 г., като с приемането на няколко допълнения
към закона се цели данъчното законодателство да следи и адаптира промените в
икономическото и социалното развитие на страната през различните периоди от
време. Последните промени датират от 2003 г., 2010 г. и 2019 г., когато подоходният данъчен Закон № 57 от 1985 г. е допълнен и прецизиран, а последните
данъчни промени от 2010 г. и 2019 г. засягат корекциите при данъчните изключения и привилегии и въвеждат нови данъци.
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През 2004 г. двата основни отдела на данъчната служба – отделът за подоходни данъци и отделът за данъците по продажбите се обединяват под общото
наименование отдел за подоходни данъци и данъци по продажбите, като реорганизацията е публикувана в Държавен вестник № 4672 от 16.08.2004 г. Данъкът върху продажбите възниква като акцизна такса през 1926 г. и преминава
през различни стадии и форми, за да достигне настоящия си вид и форма, близка до международно приетия и прилаган данък върху добавената стойност или
ДДС, с приетия през 2000 г. Закон № 36. Така дейността на Данъчната служба в
Йордания се регулира от действието на два основни данъчни закона – Закон за
подоходните данъци и Закон за данъка върху продажбите.
Законът за подоходните данъци е също обект на редица изменения и поправки с цел създаването на подходящ инвестиционен климат, прозрачност и
яснота, и в същото време финансова и парична стабилност. Йордания е една от
първите държави в региона, която прилага концепцията за самоопределянето на
данъците – концепция, легитимирана със Закон № 34 от 1988 г. Що се отнася до
данъка върху продажбите, страната се отказва от идеята за акцизен данък като
производствена категория и се ориентира към потребителския данък като първа
стъпка през 1994 г., включвайки както производителя, така и вносителя. Последва втори етап в развитието му като през 2001 г. данъкът включва и другите
участници в търговската дейност. Законодателно държавата се е стремяла да
отчита както новите глобални тенденции в данъчното облагане, така и постигането на честност и справедливост между всички участници на пазара, да стимулира инвестициите и да намали ефекта от двойното данъчно облагане. Този
стремеж се изразява в чести и активни промени и поправки в законодателството, които да го адаптират към глобалните и националните проблеми на развитието. Оттук основната визия на данъчните служби е да повишава ефективността
и компетентността си и да търси създаването на модел за достигане на оптимизация на данъчните приходи, подобряване на инвестиционната среда и облекчаване на задълженията на данъкоплатците в страната.
Данъчната служба си поставя като основна мисия да повиши ефективността и компетентността си при изчисляването и събирането на данъците и да реализира националните цели чрез самооценката на данъкоплатците, опростяването на данъчните техники и борбата с такива явления като избягване на данъците, както и да повиши качеството на услугите, свързани с данъкоплатците.
Целите на данъчните органи са свързани с: управление на процеса на събиране на данъците и свързаните с него процедури чрез разпространение на необходимите знания; повишаване на данъчната култура на данъкоплатците чрез
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информирането им за техните права и задължения; ограничаване на укриването
на данъци; ревизия, оценка и осъвременяване на данъчната политика по отношение на подоходния данък, данъка върху продажбите и данъка добавена стойност.
Данъчната политика в Йордания се счита за един от най-важните елементи
на фискалната политика, а целите й са основната рамка, определяща перспективите на икономическата политика на страната. Основните цели се свеждат до:
осигуряване на бюджета с необходимите приходи за финансиране на публичните разходи, стимулиране на спестяванията и инвестициите, положително влияние върху потреблението и ценовата стабилност, както и осигуряването на
справедливост и социално равенство чрез преразпределителните процеси от
страна на държавата. Данъчната политика се фокусира върху осигуряването на
баланс между данъчните власти и правата на данъкоплатците, което изисква
службата да осигури качествени данъчни услуги и да подобри взаимоотношенията с данъкоплатците. Имайки предвид посочените цели, може да се обобщи,
че през последните години данъчната служба е осигурила по-високи темпове на
събираемост на данъците в сравнение с темповете на икономически растеж.
Тези резултати се дължат главно на: 1. Разширяването на данъчната основа чрез
включването на сектори, които бяха освободени от данъци, например фиксираните данъци в транспорта и вноса, както и намаляването на бюрокрацията при
регистриране на данъка върху продажбите. 2. Активизирането на информационния контрол за намаляване на укриването и неплащането на данъци. 3. Прилагането на принципа за самооценка на данъчните задължения, което засили
доверието между службата и данъкоплатците и драстично намали случаите на
данъчни съдебни искове.
Налице са и редица постижения през последните години. Данъчната служба се счита за една от най-успешните държавни институции с четвъртото си
място в надпреварата за наградата на Крал Абдула за високи постижения в
държавното управление през 2003 г. и 6-то място на отдела за данъци върху
продажбите в националната класация за професионални компетенции. Службата е притежател и на някои международни отличия – наградата на ООН за държавно управление и наградата на шейх Мохамед Бин Рашид Ал Мактоом за
отлично управление. Сред най-значимите постижения на службата са: 1. Качество на персонала на службата – 746 служители са висшисти с бакалавърска,
магистърска и докторски степени, които съставляват 50,9% от общия персонал.
2. Данъчната служба е една от първите държавни институции, въвела компютърното обслужване, като във времето то непрекъснато се усъвършенства и
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обновява. 3. Службата насърчава работата на своите служители в екип, с цел
икономии на време и по-голяма прозрачност на извършваните услуги. 4. Учредяване на частна фирма за връщането на данъци на пътници и туристи, с което
се стимулира развитието на туризма в страната. 5. Разширяване на социалните
отговорности на службата чрез организирането на ежегодни безплатни курсове
и публикуването на брошури и други материали на арабски и английски език,
повишаващи данъчната култура на населението. Разширяване и укрепване на
връзките с университетите чрез организирането на студентски стажове, лекции,
семинари и дискусии с младежи, които проявяват интерес към дейността на
службата. 6. Учредяване на Дирекция за големите данъкоплатци, която осигурява всякакви услуги – административни, технически, информационни и др. и
по този начин улеснява най-значимите си клиенти.
2. Особености на инструменталната структура
на данъчната политика в Йордания
Една от най-характерните страни на данъчната политика в Йордания е силното присъствие на данъчни облекчения, които, независимо че могат да бъдат
силен стимул в поведението на икономическите субекти, са и източник на значителни пропуснати ползи за държавния бюджет и публичните услуги в страната.
Програмите за данъчни облекчения включват преференциални данъчни
кредити, данъчни намаления, данъчни изключения и преференциални данъчни
ставки в подкрепа на различни икономически субекти, институции и държавни
политики. Някои от програмите помагат на данъкоплатците да увеличат инвестициите си, да рекламират икономическата си дейност, да стимулират чуждите
компании да инвестират в икономиката на страната, докато други им съдействат да субсидират и да подкрепят развитието на селското стопанство.
Неефективното използване на програмите за данъчни облекчения е сериозен проблем за държавата от гледна точка на финансовата стабилност и икономическата прозрачност на икономическата политика. Те представляват значителен дял на невидими (скрити) разходи извън държавния бюджет и са алтернатива на бюджетните цели за разпределение на държавните разходи по функции,
сектори и икономически групи, осигурявани от данъчните постъпления. Ако
бюджетните средства могат да бъдат оценявани след всеки бюджетен цикъл и
съответно одобрявани, коригирани или дори стопирани по време на бюджетния
процес, данъчните облекчения трудно могат да бъдат оценени от гледна точка
на тяхната ефективност, след като веднъж са приети и одобрени чрез съответните закони.
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През 2010 г. йорданското правителство предприема решителни мерки за
данъчно реформиране с цел разширяване на данъчната основа и увеличаване на
данъчните постъпления. Позитивните ефекти от промените в отделните закони
дават своите положителни резултати, но мобилизацията на данъчните приходи е
все още до голяма степен под влиянието на предизвикателствата на многобройните данъчни стимули, съдържащи се в данъчното законодателство на страната.
Така например подоходният данък, който се счита за един от основните данъци
в страната, формира само 5,2% от всички данъчни постъпления. Тук законът
допуска значителни семейни облекчения за глави на семейства, които имат доходи осем пъти по-високи от средния доход в страната, докато получателите на
средни доходи са подложени на данъчни задължения.
Корпоративният данък допринася за 15,8% от данъчните постъпления, но
законът, който го регулира, допуска многобройни стимули и данъчни облекчения, представляващи една от основните причини за ниския дял на този данък в
общите данъчни приходи. Резултатите от едно изследване, поръчано от Министерството на финансите през 2002 г. сочат, че пропуснатите ползи от данъчните
стимули през 2000 г. възлизат на 210.6 млн. йордански динара (JOD) или 3,5%
от БВП, или 10,7% от държавните разходи в страната. Изследването отчита влиянието на данъчните облекчения върху четири категории закони – подоходни
данъци (лични и корпоративни), общ и специален данък върху продажбите,
търговски мита и данък имущество.
За 2019 г. правителството предвижда допълнителни облекчения, отнасящи
се до физическите лица и техните семейства в размер от 10 000 до 20 000 JOD
годишно, като тези облекчения ще важат до 2020 г., но в по-малък размер 9 000
– 18 000 JOD годишно. След 2020 г. всяко физическо лице ще получи още 1 000
JOD допълнително облекчение, като това се отнася и до съпругата, и максимум
до три деца, които средства следва да покрият лихвите за медицински, образователни или жилищни заеми. Тези облекчения следва да бъдат доказани с необходимите документи. От облекченията могат да се възползват и неместни жители (резиденти), само в случаите, когато издържат семействата си в страната.
Лица със специални потребности имат правото на 2 000 JOD необлагаем доход
годишно.
Данъчната ставка при подоходните данъци е прогресивна и сегментирана в
шест нива – 5%, 10%, 15%, 20%, 25% и 30%, съответно за доходни нива до 5
000, 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 и над 100 000 JOD. От 01.01.2019 г. домакинства с годишен доход над 200 000 JOD ще заплащат допълнително 1% национален приносен данък с цел погасяването на публичния дълг в страната. Ако
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се приемат аргументите на А. Ман и Р. Бърк, че „данъчните облекчения са инструмент за постигането на различни държавни цели“, към тези цели могат да се
посочат: икономически растеж, социална справедливост, икономическа и административна ефективност. Независимо от редицата предимства, в много от случаите, негативните ефекти превъзхождат позитивните и общият баланс от прилагането им е по-скоро против, отколкото за данъчните облекчения. На първо
място, данъчните загуби или пропуснатите ползи от несъбраните данъчни постъпления ощетяват държавния бюджет и намаляват възможностите за финансиране на публичните услуги. Не без значение е и обстоятелството, че за разлика
от бюджетните постъпления, които могат да се регулират в зависимост от конюнктурата в икономиката, данъчните облекчения са чиста загуба за обществото, макар и допълнителна икономическа полза за отделни лица или групи. На
последно място, практиката в отделните държави показва, че като правило, данъчните облекчения по-често облагодетелстват по-имотните данъкоплатци в
сравнение с по-малоимотните и по този начин създават условия за нарастването
на социалната диференциация и поляризация на доходите в обществото.
Данъчното законодателство в Йордания съдържа закони, които пряко или
косвено осигуряват данъчни стимули. Освен най-важните закони – този за подоходните данъци (последно изменен през 2009 г. и 2019 г.), общият данък върху продажбите (2009 г.), митническият закон (1998 г.) и законът за строителството и земята (1998 г.), са приети и други закони от по-специфичен характер.
Към тях се отнасят: Корпоративен закон за свободните икономически зони от
1994 г., Корпоративен закон за йорданските промишлени предприятия от 1985
г., Закон за стимулирането на инвестициите от 1995 г. и неговото допълнение от
2000 г., стимули във връзка с квалифицираното инвестиционно зоново споразумение между Йордания и Израел, Закон за икономическата зона в Акаба от 2002
г. и Инвестиционният закон от 2003 г.
Закон за личните и корпоративните доходи. Стандартът за изчисляване
на личния и корпоративен подоходен данък се определя от съществуващата
данъчна основа, данъчните ставки, данъчната единица, времето и равнището на
инфлация при изчисляването на дохода. Стандартът включва и мерки за редуциране или избягване на двойното данъчно облагане, признаване на разходите,
свързани с бизнеса, както и отписването на загубите за определен период от
време. Стандартът се отнася и за имунитета на краля и правото му да не бъде
облаган с данъци. Преди данъчната реформа от 2010 г. с личен подоходен данък
се облагат физически местни лица, придобили доход в страната или извън нея,
за едногодишен период, по две възможни данъчни скали – 7% за годишен доход
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до 12 000 JOD и 14% над този доход. Загубите важат до пет години, като за данъчна основа се взема доходът в номинално изражение, а не спрямо равнището
на годишната инфлация. Изключения се правят за дипломати – на реципрочна
основа, за доходи от чужди държави, които вече са обложени с данък, и за кралски или държавни институции, които осигуряват публични услуги. Настоящата
нова скала, коментирана по-горе, диференцира домакинствата в шест отделни
данъчни групи, което засилва данъчната прогресия и е фактор за увеличаването
на данъчните приходи.
Стандартът за корпоративния данък взема за основа дохода по балансовите отчети на фирмата в рамките на три данъчни ставки – 14% за болшинството от фирмите, 24% за комуникационни, финансови и застрахователни фирми и
30% за банките. През 2015 г. стандартният корпоративен данък се увеличава от
14% на 20%, докато този за останалите сектори остава на същото равнище. За
периода 2019-2023 г. се предвижда корпоративната ставка в промишлеността да
намалее средно до 15%, а в такива отрасли като фармацевтика и производство
на облекло да спадне до 10%. Предстои постепенно ежегодно повишаване на
процента на ставката до възвръщането й отново на равнище 20% през 2024 г.
От 01.01. 2019 г. компаниите се облагат с нов, допълнителен данък, наречен
„национален приносен данък”, който варира от 1% до 7% и ще бъде събиран от
данъчните власти за погасяването на публичния дълг. За банките неговото равнище е 3% или общото корпоративно облагане става 38%. За електрическите и
енергийните компании данъкът е също 3% или общото корпоративно бреме е
27%. За добивните компании равнището е най-високо – 7% или общо 31% корпоративен данък. Финансовите компании се облагат с 4% допълнителен данък
или общо 28%, докато за телекомуникациите и застрахователните компании
ставката е 2% или общо 26% корпоративен данък. Най-ниска е ставката за фармацевтиката, облеклото и другите промишлени компании – 1%, който, прибавен
към основната ставка, определя общо 11% за фармацевтиката и облеклото и
16% за останалите промишлени отрасли.
Съществуват 33 изключения, които се отклоняват от изискванията на стандарта, и по този начин се отнасят до данъчните облекчения. Пример е данъчното приспадане от брутния доход, съгласно член 4 от данъка върху доходите от
2009 г., на суми, валидни както в други държави като църковни дарения, доходи
на незрящи или с физически увреждания, така и специфични такива като печалби и доходи от акции, дивиденти за физически лица. Член 6 от същия закон
освобождава от данъци годишен доход от селскостопанска дейност в размер на
75 000 JOD, което за йорданската икономика представлява значителна загуба от
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пропуснати ползи за бюджета. Друг пример е данъчното намаление на брутния
доход, като по-голямата част от тези намаления са свързани с производствените
разходи или други съображения на държавата. От гледна точка на пропуснати
ползи най-типично е намалението по член 9 от подоходния данък, според което
от брутния доход се изваждат 12 000 JOD за всеки данъкоплатец и още 12 000
JOD за неговите наследници. Това данъчно облекчение важи за данъкоплатци,
чийто доход е осем пъти по-голям от средния за страната и които представляват
едва 6% от цялото население. Данъчно приспадане е и част от дохода, дарен на
различни организации с идеална цел или публични институции, съгласно член
10 от Закона за подоходния данък.
Данъчните ставки на корпоративния данък са диференцирани по отрасли.
Най-привилегировани са добивната промишленост, хотелите, болниците, транспортът, строителството и електроенергията, чиито печалби се облагат с данък
от 14%. Търговията, средствата за съобщения и застрахователните компании
плащат данък от 24%, докато банките и останалите финансови институции се
облагат с 30% данък. Компаниите ползват и кредитни облекчения, които дават
възможност за изключването на част от кредита при крайното данъчно облагане. Тук е важно да се спомене, че ако приспадането на един долар от данъчното
задължение води до спестяването на няколко цента, то при кредитните облекчения всеки един долар приспаднат данък има за резултат един долар данъчни
спестявания.
Многообразната система на данъчни облекчения осигурява и инвестиционни стимули за различни отрасли (банки и финансови институции) или дейности (покупко-продажба на недвижима собственост). Тези стимули се регламентират не само чрез Закона за подоходния данък, но и от други данъчни закони – Закон за йорданската промишлена корпорация от 1985 г., Закон за инвестиционните стимули от 1995 г. и неговите допълнения от 2000 г., Корпоративния закон за свободните зони от 1994 г. и Закона за икономическата зона Акаба
от 2002 г. Според тези закони печалбите от доходи и социални услуги в икономическите зони са освободени от данък за период от първите 12 години при
стартирането на бизнеса. Допълнително чистите печалби от износа са изцяло
освободени от данъци. Най-значителни са данъчните облекчения за проекти в
сектори, посочени от Закона за инвестиционните стимули – селско стопанство,
хотели, болници, морски и ж.п. транспорт, възстановителни и оздравителни
центрове, транспорт и разпространение на вода, газ и нефт, научно-изследователски и приложни центрове за развитие. Съгласно член 7 на закона, доходите в тези дейности се ползват с 25%, 50% и 75% данъчни облекчения за пери346

Н. Ал-Файез.
Данъчната политика като инструмент на икономическата среда в Йордания

од от десет години в зависимост от категорията А, В или С, към която принадлежат. Не случайно оценявайки йорданската програма за данъчни стимули, авторите на изследването Д. Чен, Дж. Минц и Г. Афрам посочват, че „програмата
е твърде комплицирана и неефективна, формулирана върху силно селектирана
основа на сектори, региони, условни фактори и продължителност, за да е в състояние да осигури необходимото стимулиране на икономиката“. Тези данъчни
икономии не само генерират финансови пропуснати ползи или реални загуби за
държавата, но подобни стимули влошават инвестиционната среда за дълъг период, подавайки сигнали за несигурност, колебания и неравностойно третиране
на чуждите инвеститори.
Обобщавайки данъчните облекчения, осигурени от Закона за подоходния
данък и останалите съпътстващи го закони, се налага изводът, че той дава възможност за най-значителни данъчни облекчения и засяга големи групи от населението и редица сектори в икономиката. Целите, които се преследват, засягат
инвестиционни, административни и социално-икономически мотиви, които се
реализират трудно и недостатъчно ефективно. Най-облагодетелствани от данъчните облекчения са най-богатите домакинства в страната, които съставляват
едва 6% от населението.
Втори по значение от гледна точка на данъчните облекчения е общият данък върху продажбите, който е предназначен да улесни използването на производствените фактори и производителите. Този данък се прилага за продажбите на стоки и услуги на всички етапи от производствената верига. Данъчните
кредити позволяват възстановяването на данъка, платен за производствените
фактори, и по този начин данъкът се заплаща единствено върху новосъздадената стойност на продукта. Единственият данък, който не се възстановява, е данъкът, събиран от крайните потребители, така че този данък е данък върху крайното потребление. Стандартната данъчна ставка по този данък е 16% и тя е валидна за стоки и услуги, потребявани вътре в икономиката, т.е. местни и вносни
стоки и услуги. Отделно от правилото, законът предвижда и други данъчни
ставки, различни от стандартната, които се отнасят до девет специфични групи
стоки. Тук се включват групи стоки с нулева данъчна ставка, напълно освободени от данък и стоки и услуги, облагани с 4% данък.
Митническите такси представляват 9,2% от данъчните постъпления или
близо половината от приходите в сравнение с практиката от преди десет години. Подобна тенденция отразява процесът на непрекъснато намаление на митническите тарифи в съответствие с принадлежността на страната към политиката на Световната търговска организация за либерализация на световната търго347
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вия. Съгласно приетия през 1998 г. Закон за митническите тарифи, съществува
система от диференцирани мита, която се възприема за национален стандарт.
Изключения от правилото се отнасят до личните подаръци, ползваните стоки и
домакинското обзавеждане (с изключение на автомобилите), внесени от местни
лица, постоянно пребиваващи в страната и тези изключения се приемат като
част от стандарта, а не като данъчно облекчение.
Данъчните изключения тук се възприемат като пропуснати ползи от вносните облекчения, регулирани от Закона за митническите тарифи, специалните
търговски споразумения, решенията на министър- председателя, Корпоративния
закон за икономическите зони и Закона за икономическата зона Акаба. Поважните данъчни облекчения се отнасят до: 1. Нулевото данъчно облагане, което има за цел да стимулира инвестициите и да даде възможност на йорданската
промишленост за по-висока конкурентност. То се отнася до вноса на капиталови стоки – машини, съоръжения, транспортни средства, промишлени суровини
и междинни стоки за износ. 2. Редуцирано (намалено) данъчно облагане, което
подразделя икономиката на три зони за развитие (А, В и С), в чиито рамки
вносните капиталови стоки се изключват от митническите тарифи за първите
три години от функционирането на бизнеса. 3. Според специалните споразумения, митническите тарифни облекчения възникват във връзка с износните стимули, осигурени от закони, различни от Закона за митническите тарифи и споразуменията за икономическите зони. Най-голямата икономическа зона в Йордания е зона Зарка, като е важно и значението на Сахабската промишлена зона,
международното летище Кралица Алиа и специалната зона Акаба. Стоки, които
се изнасят или внасят през тези зони, са освободени от износни или вносни мита с изключение на стоките, реализирани на местните пазари. Промишлени стоки, произведени в тези зони, се ползват с намалени данъчни такси, които зависят пропорционално от стойността на местните ресурси и производствените
разходи. Предвидени са и митнически облекчения в редица други случаи и сфери – например внос на оръжие в Йордания, гориво, части и други подобни,
нужни за кораби и самолети в или извън страната, спортно и научно оборудване, получено като награда, медицински и образователни материали, необходими
за училища за проблемни деца, включително и транспорт, дарения и подаръци
за джамии и църкви и други религиозни организации с нестопанска цел.
Данък върху недвижимата собственост – годишна такса собственост и
трансферна такса е също данък, който подлежи на данъчни облекчения. Негова
основа е годишната рентна стойност на всички жилищни, търговски и промишлени сгради, както и свободната и неизползвана земя. Три отделни вида данък
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определят стойността на данъка върху недвижимата собственост – данък местна
собственост от 10%, данък замърсяване – 3% и образователен данък от 2%. Всяко
отклонение от стандартната данъчна ставка от 15% се счита за данъчно облекчение, като тук не се отнасят данъчните облекчения за Краля и държавата, чиито
имущества са освободени от данък, както и промоционалните данъчни намаления
за по-ранно плащане на данъците и освобождаването от двата елемента – таксата
за замърсители и образователната такса върху данъка за пустеещите земи. Данъкът върху недвижимата собственост се регламентира от три закона – Закона за
строителството и земите от 1954 г., Закона за образователното данъчно регулиране от 1988 г. и Публичния закон за замърсяването от същата година. Последният
данък върху собствеността е въвеждането на трансферната такса, която се свързва
със сделките, касаещи търговията с недвижимо имущество.
Данъчните облекчения, свързани със Закона за недвижимата собственост
се отнасят до: 1. Освобождаването от местен данък за собственост на определена категория сгради – църкви, училища, приюти, държавна собственост, съгласно член №13 на Закона за строителството и земите. Тъй като законът не е обвързан с останалите два закона, данъчното облагане на всеки един вид собственост се подлага на допълнително уточняване и това прави данъчната процедура
твърде сложна и нестандартна. 2. Намалена данъчна ставка, по-ниска от 15%, се
прилага при данъка върху пустеещите земи. Нейният размер се изчислява на
основата на пазарната (капиталова) стойност, която след това се „декапитализира“ (редуцира) с размер от 2% от годишната рентна стойност. На практика пустеещите земи се облагат с данък от 0,04% от изчислената рентна стойност. 3.
Данъчни амортизационни отчисления. Всички данъкоплатци, собственици на
земя, се ползват от 20% амортизационни данъчни облекчения, независимо от
времето (годността) на придобитата собственост. Единствено в случаите, когато
собствеността е придобита преди 1974 г., процентът на амортизационните данъчни облекчения нараства. 4. Данъчно намаление се предвижда и за сгради,
които не се използват. Данъчното облекчение е в размер на 50% с условието, че
сградата не е ползвана през по-голямата част от годината. 5. Пазарни стимули за
недвижимата собственост. С цел съживяване на икономиката и стимулирането
на пазара на недвижима собственост, с решение от 05.05. 2009 г. на Министерския съвет, трансферната такса е намалена от 19% на 4.5%. Първоначално решението се отнася до период от една година, но впоследствие този срок се увеличава до м. март 2011 г. Намалението не засяга единствено търговията с жилища,
чиято площ надвишава 150 кв.м. и то в случаите, когато сделката с дадена собственост е повече от една.
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Данъчните облекчения във връзка с данъците върху собствеността се отнасят и за имущество в страната на други държави – посолства, консулства и др.,
археологични находки, собственост на местни и чужди спортни, културни и
социални клубове, собственост на легитимни политически партии и незавършени сгради, които данъчно се третират като пустеещи земи.
Изследване на пропуснатите ползи от съществуващата система на данъчни
облекчения в йорданската икономика чрез прилагането на един от трите възможни методи, този на пропуснатия доход (Foregone Revenue Method), се основава на последващо изчисляване на стойността на пропуснатите приходи в държавния бюджет, като се следва единствено данъчният стандарт и се елиминират
легитимните данъчни изключения. Данните, които изследването използва, се
отнасят за финансовата 2010 година, като получените резултати в голяма степен
отразяват ситуацията в страната и през следващите години.
Размерът на пропуснатите ползи за бюджета възлиза на общата стойност от
2 830.3 млн. JOD, което представлява 14,5% от номиналния БВП на страната. В
структурно отношение е по-голям делът на загубите по линия на преките данъци – 1 689.1 млн. JOD или 8,6% от БВП, в сравнение с косвените данъци –
1.141.2 млн. JOD или 5,8% от БВП на страната. От групата на преките данъци
най-уязвим по отношение на данъчните облекчения е личният подоходен данък,
загубите от който възлизат на 1 450.6 млн. JOD или 7,4%. В структурата му
преобладават личните и семейни данъчни приспадания, чиято величина възлиза
на 1 188.6 млн. JOD или 6,1% от БВП. По-малко е значението на данъчните
икономии от капиталови доходи – 261.3 млн. JOD или 1,3% от БВП, спонсорство и дарения, доходи от селското стопанство – 0.1 млн. JOD или 0,0005% от
БВП, износни облекчения – 0.11 млн. JOD или 0.001% от БВП.
Изключенията на данъка върху корпоративния доход са лишили държавния бюджет от 40 млн. JOD или 0,2% от БВП, като тук влизат икономии от данъци на селскостопанските производители, данъчни облекчения за обществени
организации и фирми с нестопанска цели и данъчни облекчения по Закона за
стимулиране на инвестициите. Третият вид пряк данък – данъкът върху недвижимата собственост, е потенциално намален с 198.1 млн. JOD или 1% от БВП.
Тук най-голямо е наличието на данъчни икономии от трансферни такси – 150
млн. JOD или 0,8% от БВП, а то е по-незначително при местните такси – 41.3
млн. JOD или 0,2% от БВП.
Пропуснатите ползи от косвените данъци идват основно по линията на общия
данък върху продажбите – 405.4 млн. JOD или 2,1% от БВП, вносните данъци –
428.6 млн. JOD или 2,2% и митническите такси – 307.2 млн. JOD или 1,6% от БВП.
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Резултатите от различни проучвания сочат категорично, че съществуващото данъчно законодателство в Йордания е твърде усложнено и бюрократизирано, като към основните данъчни закони са приети редица поправки, допълнения
и промени, които облагодетелстват значителни групи от населението за сметка
на обществения интерес и публичните финанси. Най-натоварен с данъчни изключения е личният подоходен данък който е особено щедър към найвисокодоходните и не толкова към останалите – средно- и нискодоходните домакинства. През последните години се забелязва устойчивата тенденция за намаляване на данъчните постъпления по този данък, който все повече се превръща в сърцевина на проблемите в данъчната политика на страната. Близо 94%
от данъчната основа на закона е подронена от данъчни изключения, което го
превръща в неефективен, непродуктивен и антисоциален.
Вторият най-значителен източник на данъчни икономии идва по линията
на изключването или нулевото облагане на редица стоки и услуги в икономиката съгласно Общия данъчен закон за продажбите. Много от поправките към
закона следва да бъдат внимателно оценявани и коригирани в случаите на необходимост, като тук отрицателен фактор за ефективността на закона е неговата
непрекъсната промяна, която дезинформира данъкоплатците и обърква тяхното
адекватно и лоялно данъчно поведение.
Проблеми възникват и в областта на данъчните стимули, осигурени чрез
различни канали – закони, държавни служители, групи по интереси, които ерозират данъчната основа и съответно намаляват данъчните приходи. Данъчните
стимули имат подчертано краткосрочно значение и не са приоритет за сериозните стратегически инвеститори в икономиката. В дългосрочен план тяхното
значение сериозно отслабва, като това важи особено за данъчните облекчения
по линията на данъка върху недвижимото имущество. Тук данъчните приходи
биха могли да нараснат значително при една реална пазарна оценка на собствеността.
Анализът на данъчната политика очертава и някои препоръки, свързани с
усъвършенстването на данъчното законодателство и политика, които да повишат данъчните приходи в бюджета и да икономизират данъчния процес, повишавайки неговата прозрачност и ефективност. Идеите, които се предлагат, са
конкретни и касаят промени в основните данъчни закони, допринасящи наймного за размера на данъчните приходи в бюджета. Така например Законът за
личното подоходно облагане следва да увеличи данъчната ставка и данъчните
скали, като ограничи данъчните облекчения единствено за домакинствата, чиито доходи не надвишават 12 000 JOD годишно (6 000 JOD за главата на дома351
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кинството, 4 000 JOD за съпруг/а и по 200 JOD за децата, като сумата не може
да надвиши 2 000 JOD.) Що се отнася до данъчните облекчения за доходите от
селското стопанство, държавата следва да определи годишен минимум, над
който допълнителните доходи се облагат съгласно общите правила. Необходимо е и въвеждането на стандартното данъчно облагане на капиталовите доходи,
които трябва да се разглеждат като обикновени доходи.
Корпоративното данъчно облагане следва да бъде освободено от данъчни
стимули, а изключенията да засягат единствено доходите на нестопанските организации.
Общият данък върху продажбите също се нуждае от ревизия, ориентирана
към съкращаването на данъчните облекчения. Нулевата данъчна ставка следва
да се отнася единствено до износа, като силно се ограничат и данъчните изключения в редица отрасли и дейности. Предвид факта, че текущата намалена данъчна ставка има твърде широка основа, е необходимо тя да се отнася до поограничен кръг от стоки от първа необходимост, характерни за потреблението
на нискодоходните домакинства.
Изключенията при митническите такси следва да се прецизират и силно да
се ограничат, като специалните изключения, на основата на решенията на Министерския съвет да се преустановят.
Данъкът върху недвижимата собственост също трябва да се ревизира в посока на увеличение на данъчната ставка за пустеещите земи, остойностяването
на собствеността на основата на пазарната оценка и елиминирането на 20%
амортизационна вноска. Необходимо е и консолидирането на данъчните изключения на трите елемента на данъка – местен данък, данък върху замърсяването и
образователния данък, които понастоящем дори се изключват.
Инвестиционните стимули следва да избягват фаворизирането на определени отрасли за сметка на други и да консолидират програмата за стимули в
посока на нейното еднакво и равнопоставено отношение към различните видове
инвестиции.
Заключение
Анализът на институционалната и инструменталната структура на данъчната политика в Йордания дават основание за формулирането на някои основни
изводи и констатации. Първо. Институционалната организация на данъчните
служби в Йордания има своите традиции и опит още преди националното обособяване на държавата и получаването на статут на суверенен и независим
международен субект. Принадлежността й като мандатна територия под опека352
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та на Великобритания дава възможност за формирането на ефективни и работещи държавни институции, в т.ч. и данъчни, които организират своята дейност
в съответствие с тази в останалите развити държави в света. След получаването
на политическа и административна независимост през 50-те години на 20 век,
държавата осъществява плавно и безболезнено трансформиране на институционалното развитие в посока набелязване и формулиране на националните приоритети, подмяна на кадровия потенциал с местни високо образовани специалисти и търсене на оптимална организационна структура на данъчните звена, която
да максимизира данъчните приходи в бюджета, без това да накърнява икономическите стимули на данъкоплатците. Във времето данъчните институции предприемат определени промени, като реформират отделни данъчни звена, но тази
промяна е епизодична и тя не влияе върху стабилността и устойчивостта на
данъчната организация като цяло. Второ. Ако институционализирането на данъчната политика върви плавно и равномерно във времето, формирайки обществено доверие и респект сред населението, инструменталната компонента на
данъчната политика очертава в голяма степен представата за колебливост и
непоследователност предвид честите промени в законовата база, данъчните
ставки и включването на нови данъци в данъчната система. Прилагането на
всеки един данък се легитимира от много и различни данъчни закони, което
пречи на данъкоплатците да се информират своевременно за евентуални промени и да могат да защитят правата си в случай на необходимост. Данъчните ставки са също обект на непрекъснати промени и тенденцията е обратна на тази,
наблюдавана в останалите държави. Вместо да се намалят и универсализират,
данъчните ставки в йорданската икономика се увеличават и диференцират. Изменението е дори на годишна основа, което още повече затруднява данъкоплатците в прогнозиране на данъчното им поведение и най-вече неговото оптимизиране. Въвеждането на нови данъци, дори и в не особено големи размери, влияе
върху данъчното бреме, като допълнително ограничение тук се явява и диференцирането им спрямо данъкоплатците. Трето. Най-отрицателно е въздействието на данъчните облекчения, широко използвани в практиката на йорданската
данъчна политика. Облекченията засягат широки групи данъкоплатци, което е в
разрез с едни от основните принципи на данъчното облагане – принципа на
справедливостта и равнопоставеността на данъкоплатците. Много често облекченията засягат най-богатите домакинства, докато по принцип, доколкото са
елемент на данъчната политика, те би следвало да засягат най-нискодоходните
групи домакинства. Поради временния си характер, данъчните облекчения
формират краткосрочни стимули за тези, към които са насочени, и ги лишават
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от дългосрочната перспектива за данъчна лоялност към държавните институции. Облекченията създават усещането за фаворизиране на едни групи за сметка на останалата част от обществото, което лесно може да се трансформира в
поведение на неплащане на данъци или укриването им. Четвърто. Негативният
ефект от данъчните облекчения е свързан не само с влияние върху поведението
на данъкоплатците, но и в макроикономически план – пропуснатите ползи за
държавния бюджет и ограничените възможности на държавата да предостави
необходимите публични блага. Измерването на тези пропуснати данъчни вземания със значителен процент от БВП е сериозен проблем на данъчната политика на страната, който следва да намери своето по-оптимално решение в бъдеще.
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TAX POLICY AS AN INSTRUMENT
OF THE ECONOMIC ENVIRONMENT IN JORDAN
Nawwaf AL-FAIEZ
Abstract
The article is an attempt to analyze the institutional and the instrumental structure of the
tax system in Jordan with the idea to evaluate it in accordance with the global tendencies in
the other countries. Using the descriptive, comparative and the analytical approach the author
concludes that from institutional point of view, the tax system is effective and rich in
traditions. In contrast with institutional, the instrumental structure is still aside the common
tendencies in the tax policy development, because of the frequent changes in the tax laws, the
complication of the tax rates and most of all, the existence of a large number of tax reliefs that
have a negative effect on the society in the form of lost benefits in the state budget, and on
individual tax payers, who have difficulties in accepting the break down of some of the most
important tax principles – the principle of the even tax status and the principle of the social
justice.
Key Words: tax policy, taxes, tax reliefs, institutional tax organization, instrumental tax
structure.
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Резюме
В статията се разглеждат някои особености на понятието „договор“ –
тези, които са фундаментални и са се запазили до наши дни, и тези,
които отразяват съвременното му развитие. Отделено е внимание на
легалната дефиниция на договора по българското право, като са посочени недостатъците ѝ, и е изведено определение от автора. Съвременното
развитие на обществените отношения води до привнасяне на нови характеристики на понятието „договор“, които преследват различни цели –
защита на по-слабата страна, осигуряване на бързина на гражданския и
търговския оборот и други.
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Въведение
Договорът е основен институт на частното право. Той е гъвкава правна
форма, в която възникват и се развиват обществени отношения, предмет на регулиране от различни правни отрасли (гражданско, търговско, трудово и др.)
Ако разгледаме потребителския договор за покупко-продажба на стоки и преминем през договорите в сферата на строителството, инвестиционните услуги и
лицензионните договори, ще открием богато многообразие от договори, които
имат своите специфики, но и общи черти. Съвременното социално-икономическо развитие неминуемо дава своето отражение върху конструкцията на договора и отделни негови видове, поставяйки допълнителни изисквания към тяхното
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сключване и съдържание. Целта на настоящата статия е да се откроят фундаменталните черти на договора, които устояват на времето, да се посочат някои
допълнителни изисквания по отношение на сключването и съдържанието на
договора, наложени от законодателя, и да се установи дали те изпълняват в
пълнота функциите, с оглед на които са въведени.
1. Историческо развитие
Терминът „договор“ произтича от латинското съществително „contractus“
и глагола „contrahere“, което означава „свързвам“. В българския тълковен речник понятието „договор“ се определя като постигнато съгласие за взаимни
задължения по някой въпрос; спогодба (Андрейчин и др., 1963, с. 147). Римското право е възприемало договора като взаимно задължителен и като законно
прието съглашение (Contractus est ultro citroque obligation. Contractus ex
conventione legem accipiunt).
Дълъг период от време е бил необходим на римските юристи, за да достигнат до идеята, че договорът може да бъде продукт единствено на съгласието на
страните по него. Първоначално в древното римско право (по времето на Принципата, Домината и в законодателството на Юстиниан) за договор се е признавало само съглашението, признато от цивилното право, скрепено с иск, което е
пораждало облигационноправна връзка.
Сключването на договора е било съпътствано с произнасянето на тържествени формули, спазването на изисквания за определена форма и личното явяване на страните. Формализмът и соленелните формули са отлагали сключването
на договора в момента, в който сделката се е обличала в съответната форма или
са се произнасяли тържествените формули. Този начин на сключване на договора е имал редица предимства – страните са обмисляли правните последици от
сключването на договора и ясно се е разграничавал моментът на сключването
на договора от преддоговорната фаза (Андреев, 1993, с. 284 – 285). Юридическото обвързване на страните се е свързвало с магическата сила на формулите. За
сключващите договора именно формулите са имали обвързваща сила. Затова
може да се каже, че в тези ритуали и форма се е обличало намерението за правно обвързване, а съдържанието на договора е било договорено преди сключването му (Москова, 2012, с. 59). Въпросът дали съгласието или формулите са
обвързвали страните е бил без практическо значение, доколкото е бил спазен
ритуалът по сключването (Андреев, 1993, с. 283, бел. №1 под линия). По същата
причина пороците във волята на договарящите са били сведени до минимум.
Правото на иск е възниквало от стипулацията, а правният акт, пораждащ юри357
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дическа обвързаност между страните, е бил откъснат от неформалното съглашение.
Развитието на стопанския обмен и на робовладелското общество налагали
да се допусне сключването на договора и без спазването на определена форма и
между лица, които се намирали в различни градове. Така постепенно отпаднали
като формални определени видове договори. До пълно отпадане на формалните
договори не се стигнало, защото формата запазвала своите предимства в определени случаи. С развитието на търговията в практиката започват да навлизат
ненаименованите договори. Първоначално това са били типичните неформални
договори, впоследствие се включват и нетипичните ненаименовани договори
при наличие на синалагматичност.
В разрешенията на класическите римски юристи стои идеята, че договорът
предполага съгласие на две или повече дееспособни страни върху позволен
предмет. В следкласическото римско право за договор се признава всяко съглашение, което поражда правни последици – както облигационни, така и вещни.
Ненаименованите договори се утвърждават като източници на договорно правоотношение и на право на иск.
През XIII век се е появила необходимостта от правно регулиране на бурно
развиващите се отношения на обмен на базата на стоково-паричните отношения
в условията на феодалното общество. Наличието на сравнително силна централизирана политическа власт, съдействаща за развитието на тези отношения,
вече е могло да осигури тяхното ефективно правно регулиране. За това помага
започналата в Италия, Испания и Франция рецепция на римското право (Халфина, 1959, с. 18 – 19). Това право е било адекватна форма на стоковопаричните отношения на свободните стоковладелци в условията на широко
развития обмен. То е спомагало и за разширяване на икономическите връзки.
Договорът може да се разглежда в различни аспекти – като юридически
факт (основание за възникване на облигационно отношение), като правоотношение и като форма (документ), в която се закрепва правоотношението (Брагинский, Витрянский, 2007, с. 14). Договорът като юридически факт служи за
възникване на договора като правоотношение. Това са самостоятелни аспекти
на договора, различни проявни страни в неговото развитие.
Когато разглеждаме договора като юридически факт, трябва да отчетем,
че той е правна сделка от категорията „двустранни правни сделки“. Като юридически факт договорът включва съвпадането на две насрещни волеизявления,
пълното им припокриване по съдържание при наличието на намерение за обвързване, за създаване на правна връзка (animus contrahendi).
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2. Дефиниция на договора като юридически факт
В българското право чл. 8, ал. 1 от ЗЗД съдържа легална дефиниция на договора: „Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде,
уреди или унищожи една правна връзка между тях“.
Посочената разпоредба е резултат от законодателна намеса, с която се целеше да се възстановят и утвърдят принципите, характерни за либералната икономика, в противовес на принципите на плановата икономика. Наред с прогласяването на принципите на автономия на волята, свобода на договарянето,
принципа на добросъвестност, равно третиране на гражданскоправните субекти,
бяха въведени изменения и допълнения в конкретни разпоредби на закона. Като
цяло подобна интервенция беше неизбежна и заслужава адмирации.
Легалното определение в чл. 8, ал. 1 от ЗЗД е обект на критика от страна на
доктрината по няколко съображения.
Първо, не е задача на законодателя да дава дефиниция на понятие, което е
изведено от доктрината и се използва последователно с определено съдържание
(Калайджиев, 1993, с. 18; Георгиев, 1993, с. 13). В този смисъл легалното определение е ненужно. Въвеждането на подобна дефиниция може да бъде източник
на противоречиво тълкуване. Необходимостта от легална дефиниция се обосновава само в случаите, когато е налице различие между въведеното и утвърденото в доктрината и съдебната практика понятие в съответствие с чл. 37, ал. 2 от
Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове. Мястото на подобни дефиниции е в допълнителните разпоредби на закона. Понятието „договор“
има утвърдено съдържание в науката и в практиката и чл. 8, ал. 1 от ЗЗД не би
следвало да се отклонява от него.
Второ, определението показва редица несъвършенства. Вместо термина
„страни“ законодателят използва термина „лица“, като по този начин би могло
да се стигне до заличаване на разликите между договора и многостранните
сделки, сделките-решения, както и до преодоляното схващане, че може да съществува договор с повече от две страни (Таков, 1993, с. 17; Калайджиев, 1993,
с. 19).
Трето, възражения предизвиква определянето на последиците на договора
като уреждане или унищожаване на една правна връзка между лицата. Безспорно е, че договорът цели създаване на правна връзка между страните по него.
Какво се разбира обаче под „уреждане“ на една правна връзка не е ясно. Според
авторите, анализирали разпоредби на отменения ЗЗД, в този термин се включва
допълнително установяване на начин за погасяване на задължението (Меворах,
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Лиджи и Фархи, 1924, с. 2). Най-противоречиво е понятието „да се унищожи”
една правна връзка. Терминът „унищожаване“ на договора има точно определено съдържание като вид недействителност, което се извършва едностранно, а не
по съглашение, от засегнатата страна по съдебен ред. Правото да се иска унищожаването на договора е субективно преобразуващо право. Очевидно в случая
се налага корективно тълкуване и под „унищожаване“ следва да се разбира
прекратяване на договора като правоотношение (Георгиев, 1993, с. 13). В този
случай отново е налице нарушение на чл. 37, ал. 1 от Указ № 883 – думи и изрази с утвърдено правно значение трябва да се използват в един и същ смисъл във
всички нормативни актове (Калайджиев, 1993, с. 19). В чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, от
друга страна, унищожението на договора не фигурира като основание за прекратяване на облигационното отношение. В дефиницията не фигурира и изменителното действие на договора, каквото е характерно при встъпването в дълг,
цесията, спогодбата и др. Според Георгиев (1993, с. 13) то би могло да се включи в елемента „уреди“.
Друг недостатък на разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗЗД е, че предвижда
действие само между лицата, които са сключили договора, т.е. страните по него,
но не и спрямо трети лица, а договорът може по изключение да има и подобно
действие (само пораждане на субективни права) в съответствие с чл. 21, ал. 1 от
ЗЗД.
След отстраняването на посочените недостатъци от легалната дефиниция
договорът може да се определи като съглашение (съгласие) между две
страни, с което се цели пораждане, изменение или прекратяване на права и
задължения в областта на частното право.
В основата на договора стои съгласието на страните. Съгласието на страните е насочено към създаване, изменение или прекратяване на облигационни
права и задължения. Договорът винаги се сключва между две страни, но е възможно на едната страна да има повече от едно лица или субекти. Волеизявленията на двете страни трябва да са с еднакво съдържание, но в тях винаги трябва
да има насрещност, тъй като страните по договора са противоположни. Когато
волеизявленията на страните се препокрият по съдържание, е налице съгласие.
Не всяко съгласие поражда договорно правоотношение – необходимо е и
намерение за правно обвързване (animo contrahendae obligationis). В Принципите на европейското договорно право, в чл. 2:101 е предвидено, че договорът е сключен, ако страните възнамеряват да бъдат обвързани правно и постигнат достатъчно съгласие без други допълнителни изисквания (например за форма). Намерението за правно обвързване се определя от изявления на страните
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или от поведението им, в смисъла, в който е бил разумно разбран от другата
страна.
Във връзка с тълкуването на понятието „договор“ Съдът на Европейския
съюз, в своята практика по прилагането на чл. 5, § 1 от Регламент „Брюксел І“,
застъпва, че то трябва да се тълкува автономно. За да е налице договор, е необходимо едната от страните по него да е поела спрямо другата доброволно задължения. Необходимо е волеизявлението за сключване на договор да бъде
възприето от другата страна разумно като израз на намерение за правно обвързване (Мусева, 2014, с. 35 и цитираната там практика на Съда на ЕС).
Страните по договора са тези, които със своите волеизявления определят
неговото съдържание, доколкото то не противоречи на императивни правни
норми и на добрите нрави. В съответствие с постулатите на икономическия
либерализъм решенията по договора се взимат от тези, които са пряко засегнати
от действието му. Поради което съществува голяма вероятност, че договорите
ще отговарят на техните нужди и желания. В противен случай страните не биха
се съгласили (Terré, Simler, Lequette, 2002, p. 31). Но веднъж изразили валидно
съгласие договорът задължава страните по него – свободата на договаряне е
тясно свързана със задължителната сила на договора.
При тълкуване на договорите се изхожда от общото намерение на страните, което е определящо за разкриване на неговото съдържание. Нито съдът, нито
трето лице могат да се намесват в договорните отношения между страните. Поконкретно съдът не може да се намесва в договорното отношение, за да прецени
стопанското равновесие на престациите и да ги поправи (Цончев, 1940, с. 172).
От този принцип съществуват изключения, най-същественото от които е стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон.
3. Договорът като правоотношение
Като правоотношение договорът е конкретна правна връзка, възникваща от
юридически факт на гражданското право, предвиден в гражданскоправна норма
между гражданскоправни субекти със съдържание субективни граждански права и задължения. Договорът като правоотношение се развива между равнопоставени гражданскоправни субекти, тъй като носителят на субективното право
не е оправомощен с функцията да нарежда едностранно, не е носител на власт, а
получава само възможност да предявява определена материалноправна претенция. Носителят на задължението, от своя страна, не е подчинен на носителя на
правото, а само функционално е свързан с него с оглед постигането на определения в договора резултат (Йоффе, 1949, с. 33). Понятието за договора като
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правоотношение дава възможност да се установят неговите качествени признаци, които се проявяват в няколко насоки.
На първо място, договорното задължение възниква по волята на страните
и въз основа на съглашение между тях. Съглашението на страните е волеви акт,
установяващ техните взаимни права и задължения. Встъпването на субектите в
определени правоотношения способства за постигането на общите им цели.
Сключвайки договор, страните определят поведението си спрямо договорените
условия в бъдещо време. Правата и задълженията на страните по правило са
различни, но те трябва да са взаимно съгласувани и в своята съвкупност представляват единен правен резултат (Халфина, 1959, с. 50 – 51). Непосредственият
резултат, към постигането на който е насочено съгласието на страните, следва
да се различава от непосредствената цел на договора, разбирана като основание,
кауза.
На второ място, договорното задължение в облигационното право съдържа белезите на относителното правоотношение. То установява правна връзка
само между участващите в договора страни – кредитор и длъжник. По отношение на третите лица действието на облигационните задължения се допуска в
случаите, определени в самия закон. Броят на тези случаи е ограничен. Относителният характер на облигационните отношения не се изменя. Те не се превръщат в абсолютни, доколкото за трети лица се признават лица, индивидуализирани в договора, а не въобще на всички правни субекти (Мозолин и Фарнсворт,
1988, с. 172).
На трето място, договорното задължение е насочено към постигането на
определени правни резултати в сферата на интересите на страните по договора,
а в случаите, допустими от закона – и на трети лица. Такива може да бъдат придобиването на право на собственост върху вещ, строителството на сгради, извършването на услуги и т.н. Задължението, произтичащо от договора, не трябва
да засяга правата и законните интереси на останалите субекти.
На четвърто място, договорното задължение по своето съдържание предполага извършване на действия или въздържане от действия от страна на длъжника за изпълнение на възложеното му от кредитора.
На пето място, договорното задължение в своята основа има имуществен
характер. Неговата главна цел е да обслужва стопанския оборот. Това обаче не
означава, че предмет на договора не могат да бъдат и неимуществени блага.
Може да се приеме за преодоляно схващането, което отрича възможността неимуществени блага да бъдат предмет на договора. Върховният касационен съд,
ОСГТК, с Тълкувателно решение № 4 от 2012 г.1 прие, че договорната отговор362
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ност може да обхваща и неимуществени вреди, с което преустанови дългогодишната практика в обратната насока и отразява съвременната защита на неимуществения интерес на кредитора, застъпена и в практиката на Съда на ЕС
(дело C-168/00 Leitner v. TUI2).
Определени социални отношения остават извън сферата на правното регулиране. Такива са отношенията на любов, приятелство, социални ангажименти
като уговаряне на вечеря, разходка в парка, организиране на екскурзия и други.
Тези отношения не са договори, те могат да бъдат изпълнявани само доброволно и интересът на неудовлетворената страна не заслужава правна защита. Критериите за отделянето на тези обществени отношения са както обективни, така
и субективни. При тях липсва намерение за правно обвързване. Дори и когато
са налице индикации за намерение за правно обвързване (например уговорена
от страните неустойка), трудно би могла да бъде оценена претърпяната вреда
при неизпълнението им. Липсата на намерение за правно обвързване обяснява
защо определени социални ангажименти, включително в семейното право, не са
договор. Семейството е една общност, самостоятелна икономическа единица, в
която членовете имат общи ресурси. Самото предназначение на семейните отношения се гради на координиране на общите дейности и използване на общите
ресурси. От друга страна, ако членове на семейството се съгласят да поемат
задължения, които не са им вменени по закон, бихме могли да поддържаме, че е
налице договор (Von Mehren, А. 1982, pp. 25 – 27).
4. Особености на договора в съвременните отношения
В съвременността се открояват редица специфични изисквания към договора като юридически факт и като правоотношение.
Първо, наблюдава се засилена закрила на икономически по-слабата страна в правоотношението – на потребителя, на работника или служителя. Задача
на съвременното право е да осигури социална справедливост, като икономически по-силната страна се задължи да следи за интересите на по-слабата (Вж.
Zweigert, Koetz, 1998, p. 332). Договорът вече не се сключва между субекти с
еднаква икономическа мощ и по-слабата страна по договора следва да бъде защитена. Едно от средствата за постигането на подобна защита са задълженията
за предоставяне на предварителна информация като изисквания за процедурна
справедливост. От това логически следва, че ако страните по договора са напълно информирани и с еднаква договорна мощ при сключването му презумпцията е, че съдържанието на договора е в техен интерес и е справедлив. Тогава
се прилага максимата Qui dit contractuel dit juste.
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Второ, в много случаи същинско преговаряне преди сключването на договор липсва, а нерядко се наблюдава договорна принуда, съчетана или не с предварително определяне на условията по договора. Тя се изразява или в задължение за договаряне или в задължение за престиране, без да е проявена воля за
договаряне. Например договорите, които се сключват при принудително отчуждаване на недвижими имоти за държавни нужди, присъединяването към
колективни договори, където съдържанието е предварително установено и субектът само може да избира дали да се присъедини към договора или не.
Трето, съдържанието на договорите в съвременността става все по-сложно
и трудно разбираемо не само за потребителите, но и за малкия и средния бизнес. Клаузите на договорите при общи условия нерядко се изготвят предварително от икономически по-силната страна, като на практика другата страна не
участва в процеса на преговарянето. Възможно е съдържанието на договора или
част от него да е предварително установено от публичноправен субект – например при обществените поръчки, където са установени параметри на цени на
стоки и услуги. Възможна е и принуда на договаряне, където волята на едната
страна липсва – например общественият превозвач е задължен да сключи договор при условията, предвидени в закон или от изпълнителна агенция.
Четвърто, договорът е справедлив, ако са спазени всички процедурни правила, които гарантират свободното формиране на волята на всяка една от страните. Т.е. ако всяка от страните действа свободно и независимо от влиянието на
другата страна или на трето лице, договорът е валидно сключен (Калайджиев,
2013, с. 68). Тук се включват изискванията за дееспособност и възможност на
страната да разбира и ръководи постъпките си, липса на грешка, измама, заплашване, крайна нужда и явно неизгодни условия (Митев, 2007, с. 91). Процедурната
справедливост би могла да бъде усъвършенствана чрез въвеждане на нови или
разширително тълкуване на нормите относно съществуващите основания за унищожаемост на договора също биха могли да бъдат постигнати по-справедливи
резултати, без да се променя съществуващата правна уредба (Митев, 2007, с. 91).
Договорът се разглежда като средство за съдействие, при което е необходимо всяка от страните да се грижи не само за своя собствен интерес, но и за
интересите на другата страна (Вж. Zweigert, Koetz, 1998, p. 332). Договорът е
правна връзка, основана на сътрудничество, при отчитане интереса на контрахента и справедливостта. По този начин би се постигнало по-добро разпределение на рисковете между страните по договора и обществото като цяло.
Важно е да не се забравя, че независимо от измененията в социалноикономическото развитие конструкцията на договора остава устойчива (Бра364
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гинский, Витрянский, 2007, с. 14). В основата на договора стои съгласието на
страните, поради което в гражданското право преобладават диспозитивните
норми. Но съвременните правни системи не могат да взимат под своя защита
всеки договор, без да се вглеждат в неговото съдържание само защото е сключен при спазване на правилата за сключването му чрез предложение и приемане
(Zweigert, Koetz, 1998, p. 332). Както посочват руските учени Брагинский и
Витрянский ограниченията на автономията на волята от законодателя при
сключването на договора посредством въвеждането на императивни правни
норми може да преследва три цели. Първата е да се защити по-слабата страна в
правоотношението. Втората – да се защитят интересите на трети лица (най-вече
реални или потенциални кредитори), като по този начин се гарантира устойчивост на гражданския оборот като цяло. Третата цел е да се защити действащия в
страната правопорядък и други, имащи особена значимост ценности. В първата
група попадат случаите laesio enormis, правото на съда да намали неустойката,
ако е прекомерно голяма в сравнение с настъпилите вреди. Във втората група са
Павловия иск, необходимостта от изрично съгласие на кредитора за промяна на
неговия длъжник, при прехвърляне на търговско предприятие – задължение да
се уведомят кредиторите. В третата група са нормите, които обявяват за недействителни договорите, които противоречат не само на правопорядъка, но и на
обществените нрави (Брагинский, Витрянский, 2007, с. 92). Такива са изискванията за форма на сделките, противоречието с морала и добрите нрави. Страните по договора по презумпция най-добре познават своите интереси и поради
това в сферата на частното право законодателят им дава най-голяма свобода на
преценка при вземането на решения. Частното право има за задача да защити и
организира индивидуалните интереси и при изпълнението на тази задача найблизо до тези интереси са наблюдението, преценката и решението на засегнатите лица (Апостолов, 1937, с. 1).
Необходимо е намесата на законодателя да е минимална – само в рамките,
необходими за постигането на поставената цел и да не я надхвърля. Защото в
съвременността се наблюдава и тенденция на свръхрегулация на определени
граждански правоотношения, която е притеснителна. Да вземем например Проекта за Регламент за общо европейско продажбено право3. Прави впечатление
засилената до крайност защита на потребителите, която се съдържа в Регламента. Забранителният списък с неравноправни клаузи (чл. 82 – 85 от Проекта) в
договорите с потребителите е още по-дълъг от този, който е възприет в Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори4. В литературата се посочва, че предвидената защита на потребителите би направила Рег365
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ламента непривлекателен за бизнеса и би отблъсналa бизнеса от сключването на
договори по Регламента (Posner, 2013, p. 268).
Както посочват руските учени Брагински и Витрянский съвместното съществуване на диспозитивни и императивни норми се явява важно условие за
нормалното развитие на пазарната икономика (Брагинский, Витрянский, 2007,
с. 98).
Заключение
Договорът като класически институт на частното право запазва своята роля
на средство, с което се осъществява размяната на блага в гражданския и търговския оборот поради устойчивото му развитие през вековете. Следва да се подчертае, че съгласието на страните и намерението за правно обвързване са определящи за договора като юридически факт, от който настъпват желаните от
страните правни последици. Наред с тези фундаментални изисквания към
сключването на договор се включват нови, които са отражение на съвременните
социално-икономически процеси в обществото. Те се явяват необходим коректив в случаите, когато договорът се сключва между страни, които не са равнопоставени или не разполагат с достатъчно предварителна информация за
сключването му, осигурявайки по този начин желания от законодателя баланс
между тях. Договорът касае не само страните по него, но и обществото като
цяло. Ето защо той се явява средство за съдействие и сътрудничество в обществото, при което законодателят взима под внимание и обществения интерес като
коректив в съдържанието на договора.
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SOME PECULIARITIES IN DEFINING
THE NOTION OF CONTRACT
Tanya YOSIFOVA
Abstract
In the present article some peculiarities of the notion of contract are being analyzed–
those which are fundamental and have been preserved till nowadays and others which reflect
its contemporary development. Special attention is drawn to the legal definition according to
the Bulgarian law, and some critical notes to it and the definition of the author is presented.
The contemporary development of the social relations leads to enrichment with new
characteristics of the notion of contract which pursue different goals - to protect the weaker
party, to ensure the speed of the civil and commercial exchange, etc.
Key words: contract, consent, intention for legal contracting.
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Резюме
Целта на статията е изследване качеството на нискограмажни комбинации на картон от рециклирани хартиени материали и възможностите за
включването им в производство на опаковки с оптимално качество.
Използвани са инструментални методи, които най- добре характеризират
основните потребителни свойства на картоните, съобразно техните функции за влагане в производство на опаковки. Проведеното изследване
доказва възможността изпитаните комбинации картони с различно навълняване да се използват в производството на опаковки за леки стоки с
промишлено предназначение.
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Въведение
Днес рециклирането е развита индустрия сама по себе си, свързана пряко
или косвено с широк брой сектори от европейската икономика. Съвременното
модерно общество е „зелено“ общество, в което политиките и технологиите
следва да насърчават устойчиво ресурсо- и енергоспестяващо производство.
Цел на Европейската комисия е Европа – „рециклираща икономика“, с подкрепа
за европейското устойчиво развитие в дългосрочен план, стабилния растеж и
заетостта. Въпросът за рециклиране на опаковките и опазване на околната среда е
основна насока за научни изследвания и развитие на икономиката (Стойкова, 1999).
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Докато ЕС обсъжда прехода към кръгова икономика, то стокознанието може да
играе важна роля за прилагането й, за създаване на качествени вторични продукти с търсени потребителни свойства (Стойкова, 2018; Foltynowicz, 2016). В
доклада на ERPC (Доклад на ERPC, 2018) се посочва, че цикълът на хартиеното
влакно може да служи като модел за кръговост. Това определя въпроса за качеството на продуктите от рециклирани хартиени материали като актуален и
значим.
В световен мащаб различни автори изследват промяната в свойствата,
обуславящи качеството на различните видове влакнести материали в резултат
от рециклирането (Nazhad, 2005; Wan et al, 2011). Ефектите от цикличното преработване изменят най-силно якостните показатели на хартията и на изготвените от нея продукти (Ервасти, 2006; Смолин и Колешков, 2006; Venditti, 2005).
От стоковедна гледна точка интерес представлява постигането на оптимални
стойности на качествените показатели на използваните суровини при намален
грамаж за получаване на крайни продукти от рециклирани хартиени материали.
Това е основание за целенасочено изследване на проблема.
Автори (Korzeniowski and Foltynowicz, 1999) поясняват огромната роля на
опаковките за националната икономика, тъй като около 90% от предлаганите
продукти изискват някакъв вид опаковка. Вълнообразният картон е един от най
– разпространените типове картони. Производството му през последните години придобива все по-голямо значение и постига все по-големи пазарни дялове
(Басмаджиев, 2018; Кокожка, 2018; Осыка, Комаха и Шульга, 2019). Той е изключително евтин, гъвкав, с малка маса, добри якостни и печатни свойства, лесен за рециклиране и представлява първокласно решение за опаковане (Господинов, 2014; Розалинов, 2017). В този процъфтяващ сектор използването на
хартии с ниско тегло се налага все повече, благодарение на намалената употреба на суровини и потребление на енергия, необходима за производството им
(Troia, 2014).
Целта на настоящата статия е изследване качеството на нискограмажни
комбинации на картон от рециклирани хартиени материали и възможностите за включването им в производството на опаковки с оптимално
качество.
Предметът на изследването е продиктуван от непрекъснато нарастващите
потребителски изисквания и условия за повишаване и гарантиране качеството
на готовите продукти, при осигуряване на промишлено производство, което е
ресурсозапазващо и генериращо положителен ефект върху околната среда.
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1. Опитен материал и методология на изследване
Обект на изпитване са комбинации от трипластов вълнообразен картон
(велпапе) от нискограмажни рециклирани хартии за гладките и навълнените
пластове, както следва:
– влакнест материал от нискограмажни рециклирани хартии от групите
1.04 Отпадъчна хартия от магазините (използвани хартиени и картонени
опаковки, които съдържат не по-малко от 70% вълнообразен картон, остатъкът
е плътен картон и опаковъчна хартия) и 1.05 Отпадъчни опаковки от вълнообразен картон (използвани опаковки и листове от вълнообразен картон с различно качество), съгласно БДС EN 643:2014;
– хартия за гладките пластове на картона: TL3 – Testliner 3;
– хартия за вълнообразния пласт на картона: WL – Wellenstoff;
– маса на използваните хартии до 120 g/m3;
– навълняване от типа: микровълна (E) с височина 1,2 mm, фина вълна (В)
с височина 3,0 mm, средна вълна (C) с височина 4,1, mm.
Изпитванията са проведени при три различни комбинации вълни (E~, B~,
C~), позволяващи влагане, съгласно целта на нискограмажните картони и получаване на опаковки с достатъчни механични свойства и оптимално качество за
леки стоки с промишлено предназначение.
Правилно подбраните комбинации от картони, влизащи в състава на опаковките, определят качеството на получените готови продукти. В зависимост от
конкретното приложение и желаните потребителни свойства, комбинациите
могат да са разнообразни. Значение при техния избор има отчитането на икономическата ефективност от производството им съобразно запазването на основните показатели за качество.
Изпитаните картонени комбинации са представени в таблицата:
Таблица 1
Варианти на изготвените комбинации от картони
вариант
1
2
3
4
5
6

хартия за
хартия за навълнения
гладкия пласт
пласт
TL3 100
WL 90
TL3 120
WL 90
TL3 100
WL 90
TL3 120
WL 90
TL3 100
WL 90
TL3 120
WL 90
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хартия за
гладкия пласт
TL3 100
TL3 110
TL3 90
TL3 110
TL3 100
TL3 90

вълна
Е
Е
В
В
C
C
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Методи на изследване. Използван е инструменталният метод за определяне на стойностите на качествените показатели, характеризиращи функциите на използваните картонени комбинации за производство на опаковки, както
следва: Маса, g/m2 (съгласно БДС EN ISO 536:2012); Влага, % (съгласно БДС
EN ISO 287:2009); Съпротивление на спукване (BST), kPa (съгласно БДС EN
ISO 2759:2005); Съпротивление на натиск по ръб (ECT), kN/m (съгласно БДС
ISO 3037:2013); Устойчивост на пробиване (PET), J (съгласно БДС ISO
3036:1999).
2. Резултати и обсъждане
Качеството на гофрирания картон се определя от качеството на използвания материал (хартия), грамовото тегло и неговото навълняване или комбинацията от навълнявания.
Основните потребителни свойства на картоните за транспортни опаковки
са свързани с показателите за здравина по време на тяхната експлоатация и с
изпитване на използваните картони по физико-механичните показатели: съпротивление на спукване, съпротивление на натиск по ръб, устойчивост на пробиване. Масата и влагата са определящи показатели за запазване формоустойчивостта на използваните картони, а оттам и при определяне на тяхната пригодност за участие в структурата на произведените опаковки.
Изследванията на качествените показатели на комбинациите от картони са
илюстрирани на фигурите от 1 до 7.
Всички изпитани показатели за изследваните комбинации картон са в рамките на нормираните изисквания. В сравнителен анализ могат да бъдат проследени извършените изследвания и реализираните стойности по отделните качествени показатели при различните използвани грамажни комбинации и навълнявания.
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max изискване

маса

min изискване
362,00
362,68
328,00

Тип вълна

С~

401,00
382,53
363,00

В~

374,00
353,82
338,00

Е~
0,00

100,00

200,00
300,00
Маса, g/m2

400,00

500,00

Фиг. 1. Сравнителна характеристика на показателя маса
за комбинациите картон със 120-грамов пласт
Показателят маса на изпитваните комбинации картони се изразява в грамове на квадратен метър. Определя се площта и масата на образците за изпитване и се пресмята масата на единица площ. Свойствата на микро-вълнообразния картон при сходна маса с тази на обикновения картон, са по-добри:
той има по-голяма здравина или по-малък грамаж при една и съща якост. С изключение на използваната С-вълнова конструкция, останалите две регистрират
средна „маса“ в изисквания интервал. Най-малки колебания отчита комбинацията с E-вълна (фиг. 1).
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max изискване

маса

min изискване
352,00
343,35

С~
Тип вълна

318,00
332,00
В~

316,98
300,00
350,00

Е~

339,26
316,00

260,00

280,00

300,00
320,00
Маса, g/m2

340,00

360,00

Фиг. 2. Сравнителна характеристика на показателя маса
за комбинациите картон със 100-грамов пласт
Намаляването на масата на крайните продукти от хартия и картон е необходимо изискване за успешно развитие на индустрията съобразно тенденциите
и промените на околната среда. В едно изследване (Картонът на бъдещето,
2016) се обобщава, че въздействието върху околната среда на системата за опаковане трябва да се разглежда като едно цяло. Фокусирането следва да е не само върху крайния продукт, а да се разглежда всеки етап, включително необходимото количество материал за опаковката, и енергията, която е нужна за нейното транспортиране. Използваните картонени комбинации се характеризират
със средни стойности за показателя маса и при трите комбинации вълни (фиг.
2). Най-малки колебания са отчетени при комбинацията с В-вълна (табл. 2).
В пряка връзка с масата на картона е показателят влага. Водното съдържание е разликата между масата на пробата преди и след изсушаване, изразена
в %. Важното значение на показателя влага за качеството на картона, се проявява още при изследване свойствата на хартиите, които го изграждат. Нормата и
за трите използвани навълнени конструкции е еднаква: 6 – 10%.
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влага

min изискване

max изискване

12

Влага, %

10

8

6,24

6,32

6,27

Е~

В~
Тип вълна

С~

6
4
2
0

Фиг. 3. Сравнителна характеристика на показателя влага
за комбинациите картон със 120-грамов пласт
Стойностите на показателя са близки за комбинациите със 120-грамов
пласт, като положителното в случая е, че и при трите изследвани вълни резултатите са близки до минималното изискване – около 6% (фиг. 3). При картоните
с В и С-вълна получените резултати са идентични – 6.32%. Това показва оптимално преработване на изходните суровини при производствения процес. Тъй
като типичното лепило за вълнообразен картон е около 75% вода, нанасянето на
лепилото има най-голям принос за внасяне на допълнителна вода в картона.
Прекомерното нанасяне на лепило води до ненужна вода. Удвил – Прайс (2017)
обяснява, че това води до излишна загуба на нишесте, забавя машината и причинява деформационни проблеми. В изследваните картони такива проблеми
следователно отсъстват.
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влага

min изискване

max изискване

12

Влага, %

10
8

6,26

6,25

6,27

Е~

В~
Тип вълна

С~

6
4
2
0

Фиг. 4. Сравнителна характеристика на показателя влага
за комбинациите картон със 100-грамов пласт
Влагата оказва влияние върху навълняването и върху стабилността на картонената структура. При производството на картонени продукти тя въздейства
върху последващите преработвателни процеси на печатане и копиране. Показателят влага при изследваните 100-грамови конструкции се характеризира с последователно близки стойности за трите използвани комбинации вълни (фиг. 4).
С най-добри стойности за показателя е В-вълновата картонена структура (табл.
2). Различията в стойностите с другите две вълни са пренебрежимо малки и
може да се заключи, че и трите използвани навълнявания получават добри резултати по показателя.
В пряка връзка с влагата са якостните свойства на картона. Уудвил –
Прайс (2017) разглежда дефектите на листа и обяснява, че влажният картон има
по- малка якост на смачкване и може да бъде смачкан по време на процеса на
преработване. Добре изсушеният картон следва да има добра здравина, тъй като
ще участва в производство на опаковка с добри якостни показатели.
Основна функция на транспортната опаковка е запазване целостта на вложения в нея продукт. Сравнителен анализ на изследваните якостни показатели
на използваните комбинации дава по-ясна характеристика на възможността за
влагането им в опаковки, като се отчита и предназначението им за леки стоки.
(фиг. 5, 6 и 7).
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При изследване на поведението на образци от плосък и вълнообразен картон при натоварване на натиск, Господинов, Хаджийски и Стефанов (2012)
обясняват, че при транспортиране кутиите често се подреждат на стелажи една
върху друга. По този начин тези, които са разположени на по-долни нива в стелажа се подлагат на натиск, възникващ от тежестта на кутиите, поставени на погорните нива. Когато големината на това натоварване надвиши определена
стойност – критична за дадената опаковка, настъпва изкълчване в стените и
смачкване на опаковката.
Свойството на една опаковка да понася натоварване се определя от големината на натоварващата сила, която тя е способна да издържи. Влияние върху
тази характеристика оказват механичните свойства на вълнообразния картон,
използван за производството на опаковката и нейните основни геометрични
параметри.
Според авторите (Хаджийски и др., 2009) информацията за напрегнатото
състояние в материала при натоварване, предизвикващо деформиране, е характерно за опаковките от вълнообразен картон при натоварвания, които те понасят в реални експлоатационни условия при транспорт и съхранение. Ето защо
изпитването на якостните показатели е определящо за предназначението на
опаковките.
Основен метод за определяне на якостта в индустрията за производство на
вълнообразен картон е тестът за якост на спукване (BST), който е свързан с
издръжливостта при грубо манипулиране на вълнообразния материал. Показателят е мярка за силата, необходима за разкъсване или пробиване на лицето на
велпапето. Тази сила е косвено свързана със способността на картона да издържа на външни или вътрешни сили и по този начин да съдържа и защитава продукта по време на превози. Якостта на спукване показва максималното налягане, действащо върху изпитвания влакнест материал. Показателят е функция от
съпротивлението на скъсване при опън и удължението преди скъсването.
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Якост на спукване, kPa

120-грамова комбинация

100-грамова комбинация
569,65 568,77

546,91
517,32

516,07
494,34

Е~

В~
Тип вълна

С~

Фиг. 5. Сравнителна характеристика на показателя BST
за изследваните комбинации картон
Това, което може да се забележи на фиг. 5, са по-високите стойности за показателя при по-високограмажния картон, като двете комбинации имат почти
идентични стойности при използваната С-вълна. Резултатът при 100-грамовата
комбинация с В-вълна е по-висок от този при използваната 120-грамова комбинация с Е-вълна, но разликите са пренебрежими. Следва да се добави, че картоните покриват препоръчителните стойности на Европейската федерация на производителите на велпапе (FEFCO, 2019) от 500 kPa за показателя (изключение е
само 494.34 при Е-вълна, но пък стойността е много близко до препоръчителната) за клас I картони с една вълна. Следователно и двете комбинации са подходящи за изработване на нискограмажни опаковки за леки стоки с промишлено
предназначение.
С широко приложение за определяне показателя якост при картоните е изпитването за съпротивлението на смачкване по ръб (ECT). Това е същинският
тест за ефективност, който е и пряко свързан със здравината при подреждане/стифиране на опаковките. ECT е мярка за якостта на смачкване по ръб на
велпапето. Правилната стойност на показателя гарантира устойчивост на изготвената опаковка и възможност тя да поема по-голямо натоварване, особено при
неподходящо подреждане в складовете. Тогава възникват евентуални дефекти в
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резултат на прекомерен товар върху опаковката, особено по ръбовете и при
липса на укрепващи елементи.
Тестът за смачкване по ръб (ЕСТ) се изпитва в напречно направление (вертикално направление) на велпапето. Посредством резултата от него е отчетена
максимална сила на натиск, при въздействието на която изпитаният картон остава устойчив, без да се деформира. Изпитването измерва съпротивлението на
силите, които са успоредни или перпендикулярни на посоката на вълната. Тези
сили според Тодорова и Гарабедян (2016) имат ключово значение по време на
подреждане на кутиите, както и за нуждите на складирането.

Съпротивление на натиск по
ръб, kN/m

120-грамова комбинация

100-грамова комбинация

3,57

3,53

3,26
3,10

3,16
3,01

Е~

В~
Тип вълна

С~

Фиг. 6. Сравнителна характеристика на показателя ECT
за изследваните комбинации картон
В резултат на изпитването са отчетени по-високи стойности за по-големия
грамаж картон, но като общо представяне резултатите са много близки – в рамките
на 1-цата. Получените стойности за В-вълната на 100-грамовата комбинация са
много сходни с тези на С-навълняване при 120-грамовата комбинация. Разликите
между двете комбинации с Е-вълна са малки. Нещо повече, резултатът при 100грамовата комбинация с Е-вълна е по-добър от този за 120-грамовия картон с Свълна. В допълнение, всички изпитани картони покриват препоръчителните стойности на Европейската федерация на производителите на велпапе (FEFCO, 2019) от
2.5 kN/m за показателя и то за клас II картони с една вълна, които изискват по379

Известия
2019 • том 63 • №4

голяма устойчивост. Следователно и двете комбинации са подходящи за изработване на нискограмажни опаковки за леки стоки с промишлено предназначение.
Авторски колектив (Babic et al., 2010), след изпитване на вълнообразен
картон и кутии от велпапе, стига до заключението, че колкото по-добри са механичните свойства на хартиените слоеве и на гофрирания картон, толкова поздрави ще бъдат опаковките от него и по-устойчиви на вертикален натиск. Получените стойности за картонените комбинации предполагат добрите резултати
на якостните показатели на хартиите, включени в състава им, и съдействат за
достигането на оптимална здравина на изготвените от тях опаковки.
Якостните показатели на изследваните картонени комбинации включват и
определянето на показателя устойчивост на пробиване (РЕТ). Изпитването
представлява измерване на първоначално пробиване, разкъсване и огъване на
картона. Изпитването за якост на спукване и тестът за пробиване проверяват
податливостта на опаковъчните материали към повреда чрез пробиване.
Лашева и Розалинов (2008) обясняват, че показателят устойчивост на пробиване се определя за оценка на якостта на материалите и опаковките към ударни натоварвания Изчислената стойност на съпротивлението се състои от няколко компонента, като основна е енергията, необходима за пробиване на пробата,
и енергията, нужна за нейното огъване.

Устойчивост на пробиване, J

120-грамова комбинация

100-грамова комбинация

3,15
3,01
2,95
2,86
2,73

Е~

2,73

В~
Тип вълна

С~

Фиг. 7. Сравнителна характеристика на показателя PET
за изследваните комбинации картон
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Тестът за пробиване изчислява съпротивлението, което оказва картонът
или гофрираните листове на повреди като дупка или скъсвания. Този тип повреди могат да бъдат резултат от сблъсък с външни твърди предмети като ъгъла
на други кутии, остри ръбове на товарни платформи или от някакъв остър
предмет в кутията.
И при този показател са установени по-високи стойности за 120-грамовата
комбинация (фиг. 7). При използваната С-вълна и за двете комбинации са отчетени близки стойности, като е характерно сходство в резултатите при всички
комбинации навълнявания. Резултатите за показателя при 100-грамовия картон
са еднакви при В~ и Е-вълни. Стойностите за Е-вълната от 120 g, са по-високи
от тези, получени и за двете комбинации картон при С-вълна. Добрите стойности на показателя за изследваните картони от фиг. 7 се потвърждават с достигнатите от тях препоръчителни стойности на Европейската федерация на производителите на велпапе (FEFCO, 2019) от 2.5 J за клас I картони с една вълна.
Стандартните резултати за показателя гарантират транспортопригодността на
изготвените от комбинациите опаковки.
Заключение
Съгласно извършените изследвания за показателите на картона може да се
заключи следното:
– Маса, g/m2: при всички изследвани картонени комбинации са отчетени
средни стойности за показателя.
– Влага, %: показателят се характеризира с минимални стойности, близки
до долната граница на нормата и при двете комбинации. Отчетените стойности
са почти идентични и са дали отражение на получените резултати за якостните
показатели. Използваният тип вълна не оказва влияние върху показателя.
– Якост на спукване (BST): показателят се влияе от стойностите на показателите маса и влага. Вследствие на това са установени стандартни стойности
на показателя и за двете комбинации. Най-високите резултати при 120-грамовата комбинация и при тази с използване на 100-грамов пласт са при С-вълна.
Разликите в стойностите между тях са минимални. Типът навълняване оказа
влияние върху резултатите за показателя.
– Съпротивление на натиск по ръб (ECT): получените стандартни стойности на показателя и при двете прилагани комбинации показват най-добър
резултат при използване на Е-вълна. При 120-грамовата комбинация той е на
база минимално изискване при отчетена най-висока стойност за В-навълняване.
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– Устойчивост на пробиване (PET): като представител на якостните показатели отчита стандартни стойности при двете използвани комбинации. Найвисок резултат при 120-грамовата комбинация е достигнала С-вълната, а при
тази с използване на 100-грамов пласт – В-вълната.
При различните изследвани показатели трите вълни показват различно поведение и при двете формирани комбинации картони, но в рамките на изискванията. Независимо от това е доказана способността на леките хартии да участват в комбинация картон, която при най-ниско навълняване постига оптимално
качество.
Изследваните комбинации картони показват възможностите на нискограмажните комбинации картони и при най-ниско навълняване да се включат успешно в състава на опаковки за леки продукти с транспортно предназначение.
Икономията от използван ресурс при еднакво технологично решение означава и
по- малки разходи за производството на асортимент с постигнато оптимално
качество, съобразно избрано функционално предназначение. В тази връзка намаляването на грамажа на основната влакнеста суровина предоставя възможности за получаването на екологично ефективни опаковки, които същевременно
имат отчетен добър икономически ефект в дела на разходите на производителя.
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STUDY OF THE QUALITY OF RECYCLED PAPERBOARD
FOR TRANSPORT PACKAGING
Velichka MARINOVA
Abstract
The aim of the article is to determine the quality indicators of low-weight combinations
of recycled cardboard for packaging production. Instrumental methods have been used for best
characterization of the basic consumer properties of cardboards according to their function in
packaging production. The research carried out proves the feasibility of the different
combinations of cardboard tested with different flutes for use in the manufacture of packaging
for lightweight industrial goods.
Key words: quality; cardboards; recycling; packaging.
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ЦЕННО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1990 ГОДИНА
Ивона ЯКИМОВА*
A VALUABLE RESEARCH ON DEVELOPMENT
OF ECONOMIC THEORY IN BULGARIA AFTER 1990 YEAR
IvonaYAKIMOVA
Монографията „Трансформационни процеси в областта на икономическата
теория в България през периода 1990 – 2011 г. (поглед отвътре)“1 представлява
първото по рода си научно изследване на реформата на полето на икономическата теория в България след 1990 г. Тя запълва една съществена празнина в българската икономическа наука, свързана с неизяснения начин на смяната на научната парадигма в преподаването на икономическата теория и в академичната
наука. Като един от най-активните и най-креативни участници в този процес
авторът си поставя сложната и мащабна задача да представи една цялостна и
реалистична картина на промяната в икономическата теория в нейната многоизмерност и многоаспектност. С присъщата си ерудиция и интелект и в резултат на многогодишните си творчески търсения тя извършва задълбочен анализ
на реформата на икономическата теория във висшите училища у нас и на нейните проекции върху съвременното ѝ развитие. Това е погледът на университетски преподавател и учен, който познава еднакво добре старата и новата парадигма, на изследовател със сериозен международен опит, на управленец на
различни академични равнища, на колега, който е съпреживял трансформационните процеси в науката и е превърнал осъществяването и изясняването им в
своя академична кауза.
*

Катедра Обща икономическа теория, Икономически университет, Варна, България.
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В монографията се прави обстоен, аргументиран и убедителен анализ на
своеобразната смяна на парадигмата в преподаването и в икономическата наука в
България, идентифицират се нейните силни страни и недостатъци и се характеризира състоянието и проблемите пред съвременната икономическа теория в страната. Въпреки че фокусът в нея е върху периода до 2011 г., тя има безспорна актуалност и в настоящия момент, защото поставя на дневен ред много нерешени
проблеми, свързани с осмислянето на начина, по който осъществихме раздялата с
миналото, с пътя, по който наложихме икономикса в обучението, и с широтата и
теоретичната насоченост, в които разгърнахме научните си търсения.
Книгата се състои от увод, три глави и заключение и е в общ обем от 192
страници. Към нея има включени три приложения. Списъкът с използваната литература включва 178 заглавия. Трудът може да бъде разделен условно на две
части: в първата (глави 1 и 2) се съдържат авторовите анализи и оценки по проблемите на реформата на полето на икономическата теория в България след 1990
година. Във втората част (глава 3) са представени резултатите от анкетно проучване, осъществено от автора с икономисти-теоретици от водещи университети в
България. Тази част допълва предходния анализ и позволява да се състави попълна картина за трансформационните процеси на полето на икономическата
теория през първите две десетилетия след 1990 г. и за техните резултати.
Въпреки важността на анкетното проучване, веднага следва да се отбележи, че основното в публикацията са авторовите анализи и оценки на реформата
на полето на икономическата теория в България в периода 1990 – 2011 г. Те са
базирани на наблюденията на З. Младенова като университетски преподавател
и изследовател и като непосредствен участник в описаните процеси и се съдържат в първите две глави. Анализите и оценките на автора относно реформата на
полето на икономическата теория в България през изследвания период могат да
се характеризират накратко с няколко думи: обективни, задълбочени, откровени, критични. Зоя Младенова е учен, който отдавна е доказал своята научна
безпристрастност и обективност. Констатациите и изводите, до които достига
дори и тогава, когато са силно критични, са солидно аргументирани и обосновани и авторът на този отзив напълно ги споделя.
Глава 1 е посветена на започналата след 1990 г. реформа в областта на
икономическата теория в нашата страна, получила наименованието „смяна на
парадигмата“. Ето защо първият въпрос, към който се обръща авторът е как се
вписва извършената у нас смяна на парадигмата във философската концепция
на Т. Кун за парадигмите в науката. Извършеното от автора сравнение с идеите
на Т. Кун разкрива, че осъществената у нас „смяна на парадигмата“ има твърде
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специфичен характер (З. Младенова откроява 4 специфични черти), поради което и авторът отстоява разбирането, че „смяната на парадигмата“ на полето на
икономическата теория в България следва да се обозначава по посочения начин
– да се слага в кавички.
В глава първа авторът разглежда последователно промените, осъществени
в областта на икономическата теория 1) в процеса на преподаване и 2) в академичната наука. Като отбелязва, че „смяната на парадигмата“ у нас започна от
преподаването и се изрази в замяната на марксистката политическа икономия от
теорията на пазарната икономика (икономикс), авторът акцентира върху няколко ключови момента:
Първо, изваждането на марксистката политическа икономия от учебния
процес и замяната ѝ с неокласическия икономикс бе обусловена от смяната на
социално-икономическата система и в този смисъл нямаше алтернатива.
Второ, „смяната на парадигмата“ на полето на преподаване на икономическа теория е част от реформата на висшето икономическо образование в България след 1990 г. и следва да се разглежда в такъв контекст.
Трето, посочената „смяна на парадигмата“ в преподаването бе осъществена повсеместно, решително и радикално от всички центрове на висшето икономическо образование у нас още през първите години след 1990 г., което свидетелства, че колегията като цяло осъзнава необходимостта от подобна промяна.
Четвърто, ако отстраняването на политическата икономия като учебна
дисциплина от учебните планове се прояви като единичен акт, то това не се
отнася до въвеждането на икономикс като нова учебна дисциплина. Последното
изискваше да се усвоява ново учебно съдържание, да се разработят и напишат
новите учебници, да се усвояват нови методи за провеждане на лекции и семинарни занятия, за провеждане на изпити и т.н. Поради това процесът на „смяна
на парадигмата“ в преподаването се разгърна във времето и, според оценката на
автора, обхвана цялото първо десетилетие след началото на прехода от плана
към пазара в България.
Параграф 1 на глава първа на монографията е посветен тъкмо на този продължителен и нелек процес на трансформация в преподаването на икономическа теория във ВУ на нашата страна. Авторът детайлно анализира неговия характер и предпоставки, като фокусът е върху формирането на най-важния фактор
на промяната – човешки ресурс с необходимото качество. Като посочва разнообразните форми за приобщаване на университетските преподаватели към новата парадигма (организирани обучения в страната и чужбина, научни специализации, участия в международни изследователски проекти и др.), авторът сти387
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га до категоричния извод, че основна роля е изиграла самоподготовката. В монографията той пише: „На практика се съчетаха два процеса: учейки се да преподават икономикс, университетските преподаватели по икономическа теория в
същото време учеха себе си на икономикс. На повърхността видимо стана само
първото – въведените нови учебни дисциплини и написаните нови учебници,
докато второто – самообучението и самоподготовката, което стои в основата на
способността да се преподава икономикс, до голяма степен остана скрито. Но
видимото е като върха на айсберга, който показва само една част (може би незначителната) от планината от истинските усилия за адаптация на икономиститетеоретици към новите условия за развитие на икономиката и обществото след
1990 г. Реформата в областта на икономическата теория погълна огромни ресурси във формата на лични усилия, време и упорита работа, тя обрече поколения икономисти-теоретици на изключително напрежение в непосредстваната им
дейност в течение на години в един процес на самоадаптация на индивидите,
останал, за съжаление, изцяло игнориран и незабелязан“ (с. 16).
В параграф 2 на глава 1 авторът насочва вниманието към трансформационните процеси в областта на икономическата теория, разбирана като научна област. Още в началото той посочва, че след 1990 г. се създават принципно нови
условия за развитието на икономическите науки в България – открива се достъп
до нови знания и идеи, премахват се съществувалите дотогава идейни, теоретични и идеологически бариери, слага се край на противопоставянето. Реформата в областта на преподаването на икономическа теория в страната и въвеждането на икономикса в процеса на обучение обаче, според автора, предопредели това, което се случи на полето на науката: придаде едностранчивост на
приобщаването на българската наука към световната. След процесът на преподаване, неокласическата теория започна постепенно да навлиза и в икономическите изследвания и към края на периода тя се очертава като доминиращата в
науката научна парадигма. Но по този повод коментарът на автора е следният:
„Ако реформата на полето на икономическата теория във висшето икономическо образование нямаше алтернатива, доколкото икономиксът стои в основата на
модерното образование в условията на пазарна икономика, то същото не важи
за полето на науката. Тук изборът на неокласическата парадигма съвсем не е
единствената възможност“ (с. 28).
В тази част Зоя Младенова подробно анализира навлизането на новата парадигма (неокласическата теория) в научните изследвания в страната. Тук тя с
основание акцентира върху дълбочината на промяната. За да бъде разбрана тя,
според автора, е необходимо преди всичко да се отчита значението на два фак388
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тора: неподготвеността на кадрите и отношението между двете парадигми: старата и новата. Макар че отстоява разбирането, че „смяната на парадигмата“ в
бившите социалистически страни е много специфична и не следва да се разбира
като „научна революция“ на полето на световната икономическа теория, в същото време авторът посочва, че от гледна точка отношението между двете парадигми тя е наистина „революция“ – качествен скок, рязка промяна, преход от
една теоретико-методологична система към друга, от един светоглед към друг.
Сам авторът посочва: „Смяната на парадигмата“ отхвърли онова, което дотогава бе възхвалявано и възвеличавано, и го замени с онова, което по-рано бе критикувано и отхвърляно като ненаучно. Макар и в „микро“ мащаб – в границите
на определен регион на света2, този преход в истинския смисъл на думата изискваше да се извърши „революция“ в науката и в съзнанието на специалистите“
(с. 24).
Това е причината, поради която преходът към новата парадигма в науката е
много по-продължителен и труден. От една страна, както пише авторът, реформата във висшето икономическо образование позволи на икономиститетеоретици да се приобщят към учебната дисциплина „Икономикс“, но не и към
науката „Икономикс”. За постигането на последното според автора са необходими „много допълнителни и самостоятелни усилия“. Заниманията с науката
икономикс изправят университетските преподаватели пред много по-високи
изисквания в сравнение с тези, необходими за преподаването на въвеждащите
курсове по микроикономика и макроикономика. От друга страна, следва да се
има предвид, че всяка парадигма на икономическата теория е много повече от
систематизирано знание, тя е система от възгледи, убеждения, мироглед. „Смяната на парадигмата“ в науката следователно предполага не само овладяване на
знанието, но и дълбока промяна в начина на мислене на специалистите, цялостна преориентация на възгледите. Поради това, както отбелязва авторът, процесът е не само по-бавен, но и много сложен, многопластов и далеч не безболезнен.
Като част от проблема за трансформационните процеси на полето на науката „Икономическа теория“ във ВУ на България авторът отделя по-нататък
самостоятелно място на два ключови въпроса: 1) как бе извършена раздялата
със старата парадигма и 2) какво място зае изследването на преходната икономика през първите две десетилетия след 1990 г.?
По отношение раздялата с марксизма позицията на автора е категорична:
марксизмът в България не бе подложен на критична преоценка и преосмисляне,
а бе отминат с мълчание. Но според изразената от автора позиция, това не е
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начинът, чрез който науката се разделя с миналото си. З. Младенова счита начинът на раздяла с миналото в областта на икономическата теория като една от
слабостите на реформата в дадената област след 1990 г. Професор Младенова е
отличен познавач на икономическата теория и на историята на икономическата
мисъл. Поради това тя с основание отбелязва, че от гледна точка на световната
наука марксизмът не е просто „старата парадигма“. В съвременните условия
марксизмът продължава да е едно от влиятелните течения в обществените науки в света. Поради това обричането на марксистката теория на мълчание през
периода непосредствено след 1990 г. се отразява неблагоприятно не само върху
развитието на икономическата наука в България в онзи момент, но и върху развитието ѝ в перспектива.
Що се отнася до теоретичните научни изследвания върху преходната икономика, то анализът на автора на монографията стига до извода, че прекомерното ангажиране с реформата в преподаването на икономическа теория не позволи
на университетските преподаватели да се включат активно в изучаването на
преходната икономика, особено през първото десетилетие след началото на
пазарната трансформация. Показателен е фактът, че така необходимата за обучението на студентите дисциплина „Теория на преходната икономика“ бе въведена само в няколко български университета и то по изключение. В областта на
теоретичните изследвания на Прехода се налага неокласическият подход, макар
че има опити и за търсене на теоретични алтернативи за изследване на сложните трансформационни процеси от плана към пазара. В това отношение посоченото по-горе се очертава като национална особеност на прехода на полето на
икономическата теория в България, което силно я отличава от ситуацията в други пост-социалистически страни, в които бе отделено много по-голямо внимание на изследванията на Прехода, в т.ч. и с приложението на различни теоретични подходи.
Обобщаващият резултат от анализа на реформата на полето на икономическата теория през първите две десетилетия след началото на прехода към демокрация и пазарна икономика се свежда до няколко основни пункта: направената реформа в преподаването на икономическа теория в България е окончателна и безвъзвратна, а преподаването на икономикс е на добро равнище. След
преподаването и науката по-бавно и постепенно преминава на принципите на
неокласическата теория. Има опити за въвеждането на хетеродоксални идеи, но
те са единични и по-скоро изключение. В крайна сметка и в преподаването, и в
науката, а чрез чуждите съветници – и в икономическата политика на страната,
се установи господстващото положение на неокласическата парадигма.
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Глава втора е посветена на някои сравнително нови процеси, които според
автора се наблюдават през последните години на изучавания от него период и
които свидетелстват за раздвижване на полето на икономическата теория в България. Авторът е разгледал подробно следните заслужаващи внимание и характерни за края на изследвания период процеси и явления: напредва овладяването
на икономикса отвъд равнището на знания, необходими за преподаването му;
наблюдават се наченки на критично отношение към икономикса; появяват се
признаци на внимание към К. Маркс; възражда се интересът към политическата
икономия в България; разширява се използването на институционалната (неоинституционалната теория) и в преподаването, и в науката; в тематично отношение на преден план излизат проблемите на пълноправното членство на страната ни в ЕС (след присъединяването ни през 2007 г.). Във връзка с последното
в монографията се съдържат интересни разсъждения на автора, според който
присъединяването на България към ЕС не следва да се счита за края на прехода
от плана към пазара. А това означава, че текущите проблеми на българската
икономика не следва да се интерпретират единствено през призмата на членството в ЕС. Според З. Младенова, след 2007 г. българската икономика се изправя
пред двойно предизвикателство: на пълноправното членство в ЕС и на продължаващата пазарна трансформация. Тази позиция на З. Младенова е изразена
още в доклад от 2008 г. и в статия, публикувана през 2012 г. в западно списание,
индексирано в Scopus. Доколкото е известно на рецензента, проф. Младенова е
един от малкото в професията учени, който публично и експлицитно е изразил
мнението си по въпроса за края на Прехода. А както отбелязва в монографията
самият автор, въпросът е много важен защото от това как ще се идентифицират
състоянието и проблемите, пред които се изправя икономиката в даден момент,
зависи какви цели и задачи ще се формулират пред икономическата политика,
зависи дали тя ще бъде адекватна или не. В заключението на глава трета авторът дава оценка на очертаните по-горе нови процеси и явления. Според него,
интересът към Маркс или към политическата икономия в България не следва да
се надценява. Проникването на институционалните идеи, особено в науката,
следва да се оценява положително и е перспективно. Но доминиращата позиция
на неокласиката не само в преподаването, но и в науката, ще се запази.
В глава 3 авторът дава думата на колегията на икономистите-теоретици по
всички засегнати по-рано въпроси. Тя съдържа резултатите от анкетно проучване, осъществено в катедрите по икономическа теория в 10 водещи университета
на България. Подобно анкетно проучване се провежда за първи път у нас. Авторът обосновава решението си да осъществи емпиричното изследване по следния
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начин: „ ...всяко изследване, ориентирано към оценката в науката, но базирано
върху собствения опит на даден учен крие определени рискове. Те са представени добре от Св. Колева, която пише: „Именно защото самите ние „сме въвлечени и вплетени в отношенията, които се опитваме да разплетем“, всеки опит за
саморефлексия носи белезите на собствения ни научен и социален опит, на
преживяното вчера и днес, т.е. на ограниченията на собствената ни позиция,
обусловена социологически в прекия смисъл на думата“. За да излезе извън
рамките на посоченото ограничение, авторът търси мнението на специалистите
по икономическа теория в България. Използваната за целта анкетна карта се
състои от 40 въпроса, които са обособени в две групи: А и В. Анкетното проучване си поставя две основни цели: първо, да очертае профила и компетентностите на академичния състав, извършил промяната на полето на икономическата
теория в България през първите двадесет години след началото на демократичните промени, и второ – да разкрие оценките на колегията на икономиститетеоретици за настъпилите изменения и техните резултати. Данните от анкетното
проучване са прецизно обработени и детайлно анализирани в глава 3, като допълват анализа на автора в предходните две глави и позволяват да се формира поцялостна представа за процесите, протекли през периода 1990 – 2011 г. В заключението на глава 3 авторът прави сравнение между изразените от него позиции и
преобладаващите оценки на колегията като цяло. Сравнението показва, че по
много от повдигнатите въпроси е налице сходство в позициите, но има и такива
въпроси, по които мнението на автора се отличава от това на колегията.
Монографията завършва със заключение, в което авторът отбелязва, че се е
стремил към балансирана оценка на процесите и резултатите, така че да подчертае постиженията, без обаче да премълчава слабостите на реформата на полето
на икономическата теория в нашата страна. Според него справедлива оценка на
случилото се в България в изследвана област може да бъде дадена през призмата на релацията „продължителност“ – „прекъсваемост“ („континуитет – дисконтинуитет“).
Приносите в монографията са многобройни. Трудът на З. Младенова е във
висша степен новаторски. Независимо дали засяга големи или малки въпроси,
тя винаги изразява ясно собствената си позиция, катоя аргументира солидно. В
монографията са изследвани множество процеси, но като учен З. Младенова
търси да изясни на първо място техните изходни условия, предпоставки, благоприятни и задържащи фактори, движещи сили и т.н., т.е. търси да обясни
процесите. Да намери отговор за наистина специфичния начин, по който протече реформата на полето на икономическата теория в България.
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В заключение бих искала да отбележа още един важен аспект на рецензирания труд – той позволява да се открои фигурата на автора като участник в
трансформационните процеси в областта на икономическата теория в България
след 1990 г. Зоя Младенова е не просто участник, а активен участник в реформата в областта на икономическата теория. Това се доказва не само от монографията, но и от приложения в края списък на нейни публикации по проблеми на
реформата (Приложение 1), който наброява 27 заглавия и свидетелства, че авторът е активен участник във всички стъпки на промяната и адаптирането на икономическата теория към новите изисквания. Той следи и анализира процесите
от самото им начало, разкрива нерешени проблеми, заема активна позиция
спрямо тях и се стреми да помогне за тяхното разрешаване. Но присъствието на
З. Младенова в трансформационните процеси е много повече от това. Фигурата
на проф. Младенова се откроява сред общия поток на ангажираните с реформата на полето на икономическата теория в България. Доказателствата са в монографията и те са многобройни. З. Младенова е не само един от малцината, въвели учебната дисциплина „Теория на прехода“, но пише и убеждава в необходимостта да се въведе подобна дисциплина във всички университети в страната.
Тя е една от първите, който поставя въпроса за политическата икономия в страната. На определен етап осъзнава, че икономиксът в България се познава като
учебна дисциплина, но не и като наука (с нейната история, методология, съвременно развитие), което я подтиква да направи едно голямо изследване и да публикува мащабния труд „Неокласическата теория в края на ХХ – началото на
XXI век: постижения, проблеми, перспективи“3. Единствената е, която пише за
докторантурата по политическа икономия (това наименование на нашата научна
специалност се запази) в новите условия и че тя е ключът към бъдещето на икономическата теория в България. Всичко това представя по безспорен начин една
открояваща се фигура в трансформационните процеси на полето на икономическата теория в България със свое собствено и забележимо присъствие.
През м. май 2019 г. проф. З. Младенова заслужено получи престижната
награда „Варна“ за приноси към науката и висшето образование и във връзка с
публикуването на труда „Трансформационни процеси в областта на икономическата теория в България през периода 1990 – 2011 г. (поглед отвътре)“. Нейната монография обогатява българската икономическа наука и е ценно достояние за всеки, който проявява интерес към прехода от плана към пазара в България и към неговите проекции в областта на висшето образование и науката.
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Младенова, З. Трансформационни процеси в областта на икономическата теория в България през периода 1990 – 2011 г. (поглед отвътре)“. Варна: СТЕНО,
2019.
Бившите социалистически страни.
Във въведението на книгата авторът ясно посочва, че изследването е продукт
„не толкова на авторови предпочитания, а на необходимост“ (с. 16).
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Указания към авторите
Ръкописи на статии се приемат онлайн на адрес: sp.Izvestiya@ue-varna.
bg. Приемането приключва след получаване на потвърждение по електронната
поща.
Във файловете на предложените статии не трябва да са изписани името,
научната степен и академичната длъжност на автора (или авторите). Информация за авторите (трите имена, степен и звание, текуща месторабота, адрес на
институцията и имейл адрес) се изпраща в отделен файл.
Българските автори представят ръкописите на български и/или английски
език, като английският език е задължителен за онлайн списанието, което е индексирано в RePEc, Google Scholar и е включено в DOAJ. Чуждестранните
автори представят ръкописите на английски език.
За изпращането и публикуването на статии авторите не заплащат такси и
не получават възнаграждение.
Процес на рецензиране
Получените в списание „Известия“ ръкописи преминават през следния
процес на рецензиране:
Всяка получена разработка се подлага на първоначална преценка от страна на редакционната колегия. Редакторите проверяват съответствието на
ръкописа с целите и обхвата на списанието и другите обявени изисквания.
Ако премине през този първи етап, ръкописът се изпраща до двама независими рецензенти. Списанието прилага принципа на двустранно анонимно рецензиране (double-blind).
След получаване на докладите от двамата рецензенти, редакционната колегия решава дали да приеме или отхвърли ръкописа. За приемане или отхвърляне на ръкописа е необходимо съвпадение в мненията на рецензентите.
При крайно противоположни мнения на рецензентите, главният редактор
може да изиска ново експертно мнение от трети рецензент.
Ръкописът може да се приеме без забележки или с минимални корекции.
Това не изисква нова намеса на рецензенти.
Ръкописът може да се приеме с препоръка за по-сериозни корекции. Това
изисква рецензентите да потвърдят отново коректността и допустимостта
на направените промени, след което главният редактор взема решение за
публикуване.
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Ръкописът може да се върне на автора за основна преработка и нова процедура по рецензиране.
При отхвърляне на ръкописа, той не може да се изпрати отново в списанието.
Структура на ръкописа
Изисквания към структурата на ръкописа:
 Заглавие – ясно и точно формулирано, сравнително кратко.
 Резюме – да има характер на обобщение и да включва изследователски
цели, методология и резултати;
 Ключови думи – точни и достатъчни, не повече от пет.
 Въведение – да посочва целите на изследването и актуалността на научния проблем; да съдържа преглед на състоянието на проблема и обзор на
литературата; да задава теоретичната рамка на изследването, да извежда
изследователските въпроси и хипотези.
 Методология и данни – използваните методи да са коректни, да включват и подходящи позовавания на вече публикувани подобни методи. Посочените данни да са от достоверни източници.
 Резултати и изводи (заключения) – резултатите да са ясно представени, вярно интерпретирани и да показват подобрения в начина на използване на данните. Заключенията да са важни, валидни и подкрепени с доказателства.
 Цитирани източници (позовавания).
Формални изисквания
Предложените за разглеждане разработки трябва да отговарят на следните техническите изисквания за публикуване:
 Ръкописи, написани под Word for Windows, шрифт Times New Roman,
размер 14 pt, междуредие 1,5 lines.
 Размер на таблиците и схемите не по-голям от формат А4. Номерацията
на таблиците и схемите да бъде последователна в текста на материала.
Не се допуска използването на цветни схеми, диаграми и снимки. Графичните изображения трябва да бъдат редактируеми.
 Размер на белите полета на страницата в сантиметри – (top – 2.5, bottom
– 2.5, left – 2.5, right – 2.5).
 Заглавието да е изписано с главни букви и без съкращения (шрифт
Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines , Bold – Center ).
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 В дясно, над заглавието, се вписва класификационен индекс по JEL
(Journal of Economic Literature) класификация.
 Материалите включват задължително след заглавието резюме (10-12 реда) и до 5 ключови думи. Резюмето и ключовите думи трябва да са на
български и английски езици (за статиите на български език) и само на
английски език, за статиите, подадени на английски.
 Описанието на използваните източници и цитирането в текста се извършва по Harvard short reference system (виж примери за описание и цитиране) Цитираните източници за научно-изследователска статия трябва
да са минимум 20, като транслитерацията е задължителна. Цитирането
под черта не се препоръчва, освен при крайна необходимост. Ако се налага използването на т.н. „бележки“, те се индексират с арабски цифри и
се поясняват в края на статията, преди списъка с използваната литература.
 Материалите да са без ръкописни добавки и зачерквания, на добър български, съответно английски език.
След приемането на статията тя се подлага на езикова и стилова редакция.
Намесите на езиковия редактор са незначителни, защото се предполага, че статиите са на добър български и английски език. Статиите на английски език може да се върнат за бърза повторна проверка от автора. Авторите потвърждават
направените стилови предложения или отбелязват с какво не се съгласни.
Допустим обем за ръкописите:
за статии – от 16 до 20 страници ;
за микростатии, рецензии, резюмета на дисертации – до 10 страници.
Представените за публикуване статии трябва да са оригинални и да не са
публикувани преди или да са в процес на рецензиране и подготовка за публикуване в други издателства. Редакторите имат право да извършват незначителни
редакционни поправки върху ръкописа. След приемане на статията, авторите
трябва да декларират съгласие и да предоставят на издателството изключителното право за публикуване. Авторите могат да използват статията или част от
нея в бъдещата си работа без разрешение на издателството, но това ще изисква
цитиране на оригиналната статия.
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