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 Защо цените на горивата са по-високи в някои области на България и по-

ниски 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 сред-

ните 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, наци-

оналните вериги са с по-силно присъствие и регионалната концентрация 

на основните марки е по-висока. 
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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 учас-

тници от страна на предлагането води след себе си повишаване на пазарните 

цени при равни други условия (Младенова и др., 2013). Този резултат важи как-

то за случая, в който фирмите приемат цената за дадена, така и в случаите, кога-

то 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 олиго-

пол 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 нас-

тоящото 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. Икономичес-

ката теория подсказва, че тази зависимост би трябвало да е отрицателна – нали-

чието на повече продавачи е свързано с по-силен конкурентен натиск и по-

ниски 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 це-

ните и пазарната структура в различни географски пазари за един и същ про-

дукт (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 бензинос-

танции. 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 сто-

тинки оказва значително влияние при избора на клиента“ (КЗК, 2009, с. 76). 

Като следствие се получава известно уеднаквяване на цените на дребно на да-

дена територия. 

Нещо повече, запитаните в рамките на секторния анализ участници на па-

зара посочват, че „цените на конкурентни бензиностанции, разположени в не-

посредствена близост до техни обекти, са един от факторите, които оказват вли-

яние 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 обек-

та и др.“ (КЗК, 2009, с. 86). Това дава основание на КЗК да определи географс-

кия 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 при-

ложения. 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 приложени-

ето 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 ори-

ентиратв избора на изгодно и близко място, където могат да заредят от необхо-

димото гориво. 

В отговор на направено запитване от страна на автора администраторите 

на платформата посочват, че данните в платформата се набират чрез разнооб-

разни механизми. Част от данните се събират ежедневно от интернет страници-

те на бензиностанциите. За някои обекти собствениците на бензиностанции 

сами въвеждат актуалните цени за деня. В други случаи потребителите на плат-

формата подават сигнал, когато видят цени, които не съответстват на посочени-

те в приложението. Потребителите могат например да добавят снимки на цено-

вите табла на бензиностанциите. 

За обектите, за които няма налична актуална информация, се използва ста-

тистика, за да се конструират приблизителни цени. В допълнение, платформата 

агрегира и предлага информация относно бензиностанциите по области като нап-
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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 конст-

руирани четири променливи. На първо място това са цените на основните авто-

мобилни 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 ав-

густ 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 оста-

налите променливи от платформата Fuelo е осъществено с помощта на специа-

лизиран 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 най-

ниски – 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 най-

ниска 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 налич-

ните данни за общия брой на бензиностанциите е изведен броят на тези бензи-

ностанции, 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 

№. Област 
A95 

(лв./л.) 
D 

(лв./л.) 
LPG 

(лв./л.) 
A98 

(лв./л.) 
CNG 

(лв./кг.) 
1 Благоевград 2,23 2,29 0,99 2,49 1,52 

2 Бургас 2,22 2,27 0,98 2,51 1,42 

3 Варна 2,25 2,31 0,96 2,54 1,26 

4 Велико Търново 2,19 2,24 0,94 2,46 1,46 
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5 Видин 2,27 2,32 1,01 2,60 2,00 

6 Враца 2,25 2,31 0,99 2,54 1,53 

7 Габрово 2,20 2,25 0,94 2,46 1,53 

8 Добрич 2,21 2,28 0,96 2,54 1,25 

9 Кърджали 2,24 2,29 0,99 2,52 1,55 

10 Кюстендил 2,25 2,31 1,00 2,52 1,56 

11 Ловеч 2,22 2,28 1,00 2,52 1,55 

12 Монтана 2,23 2,29 1,00 2,58 1,65 

13 Пазарджик 2,22 2,29 0,97 2,49 1,49 

14 Перник 2,22 2,27 0,98 2,54 1,49 

15 Плевен 2,26 2,31 0,99 2,57 1,60 

16 Пловдив 2,21 2,26 0,95 2,50 1,55 

17 Разград 2,23 2,28 0,96 2,59 1,66 

18 Русе 2,20 2,25 0,96 2,59 1,50 

19 Силистра 2,23 2,28 0,96 2,54 1,66 

20 Сливен 2,23 2,27 0,98 2,53 1,53 

21 Смолян 2,23 2,28 0,98 2,48 1,72 

22 София 2,21 2,27 0,97 2,47 1,43 

23 София (град) 2,22 2,28 0,97 2,51 1,32 

24 Стара Загора 2,20 2,25 0,94 2,47 1,33 

25 Търговище 2,24 2,29 0,95 2,51 1,72 

26 Хасково 2,21 2,27 0,97 2,50 1,55 

27 Шумен 2,24 2,30 0,91 2,58 1,64 

28 Ямбол 2,21 2,26 0,95 2,47 1,61 

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

Таблица 2 

Брой бензиностанции по горива и по области 

№ Област A95 D LPG A98 CNG Общо 

1 Благоевград 97 98 76 21 9 102 

2 Бургас 116 117 101 27 10 121 

3 Варна 82 82 70 17 6 84 

4 Велико Търново 58 58 56 8 3 62 

5 Видин 22 23 16 1 1 25 

6 Враца 43 44 35 15 2 47 

7 Габрово 29 28 27 7 2 30 

8 Добрич 48 48 43 10 4 49 

9 Кърджали 35 35 30 4 1 37 

10 Кюстендил 33 32 31 10 2 27 

11 Ловеч 41 43 36 11 1 44 

12 Монтана 34 34 24 3 1 35 
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13 Пазарджик 75 76 62 11 2 80 

14 Перник 30 30 24 3 2 34 

15 Плевен 44 44 36 5 2 46 

16 Пловдив 178 185 164 27 13 196 

17 Разград 30 30 24 3 1 31 

18 Русе 51 52 34 2 3 55 

19 Силистра 29 29 23 4 1 31 

20 Сливен 47 48 40 7 3 51 

21 Смолян 37 37 32 5 1 40 

22 София 86 87 79 16 4 91 

23 София (град) 213 215 171 27 22 248 

24 Стара Загора 80 80 71 17 7 88 

25 Търговище 31 31 25 5 1 32 

26 Хасково 78 81 63 4 4 83 

27 Шумен 39 39 37 3 1 41 

28 Ямбол 41 42 37 9 2 42 

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

 

В последната колона от таблица 2 е посочен общият брой на бензиностан-

циите във всяка от областите. Трябва да се има предвид, че този общ брой не 

съответства на сумата от предходните колони поради обстоятелството, че в по-

голямата 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 анало-

гични – най-много обекти има в София (град) и най-малко в област Видин съот-

ветно 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 Нацио-

налния статистически институт (НСИ) брой бензиностанции и газостанции. Към 

31.12.2018 г. НСИ отчита, че на територията на страната оперират 2547 бензинос-

танции 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 бен-

зиностанциите във всяка от областите. Данните от платформата Fuelo иденти-

фицират 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 от-

несен спрямо общия брой обекти в съответната област. Резултатът от това из-

числение дава информация за относителното присъствие на националните вери-

ги във всяка от областите в страната. Получените данни са представени в таб-

лица 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 
Дял на 

националните вериги 
Концентрация 

на марките 
1 Благоевград 58% 773 

2 Бургас 58% 826 

3 Варна 64% 811 

4 Велико Търново 48% 604 

5 Видин 64% 1456 

6 Враца 55% 1118 

7 Габрово 60% 933 

8 Добрич 55% 979 

9 Кърджали 49% 928 

10 Кюстендил 70% 1055 

11 Ловеч 52% 919 

12 Монтана 54% 939 

13 Пазарджик 41% 416 

14 Перник 56% 865 

15 Плевен 61% 1267 

16 Пловдив 54% 561 

17 Разград 42% 552 

18 Русе 55% 585 

19 Силистра 61% 1134 

20 Сливен 49% 696 

21 Смолян 33% 525 

22 София 51% 665 

23 София (град) 63% 626 

24 Стара Загора 43% 509 

25 Търговище 47% 762 

26 Хасково 46% 527 

27 Шумен 61% 1124 

28 Ямбол 48% 646 

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

ду 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 индивиду-

ални пазарни дялове (Вълканов, 2017; Тошева, 2012; Николов и др., 2009). При-

мерно изчисление на този индекс за област Варна е показано в таблица 4. 

Таблица 4 

Индекс на Херфиндал за концентрация на марките за област Варна 

№ Марка Обекти Дял Херфиндал 

1 Petrol 18 20,93 438,07 

2 Lukoil 10 11,63 135,21 

3 Eko 6 6,98 48,67 

4 OMV 6 6,98 48,67 

5 Бенита 6 6,98 48,67 

6 Shell 4 4,65 21,63 

7 Rompetrol 3 3,49 12,17 

8 SNG 3 3,49 12,17 

9 Bultrade 2 2,33 5,41 

10 VM 2 2,33 5,41 

 Други 26 
 

35,15 

 Общо 86 Сума 811,25 

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

 

Като първа стъпка при изчисленията е записан общият брой на бензинос-

танциите, 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 марка-

та 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 принад-

лежат 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 бензинос-

танции. 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, послед-

ния ред „Други“, това е направено като първо е повдигнат на втора степен ин-

дивидуалният 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 отчи-

тат 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 мо-

дел. 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 стой-

ности, 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 елас-

тичност от вида: Y = AX
η
, чиято логаритмична трансформация превръща зави-

симостта между зависимата и независимата променлива в линейна: 

ln(Y) = lnA + ηln(X). Използването на логаритмичен модел позволява интерпре-

тацията на получения коефициент на независимата променлива като еластич-

ност (Baddeley & Barrowclough, 2009). За посочената по-горе функция с конс-

тантна еластичност може да се покаже, че: 
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Тук е взето под внимание, че: .Следователно полу-

ченият регресионен коефициент η дава информация за това, с колко процента се 

изменя зависимата променлива, в случая средната цена на горивата, при изме-

нение на независимата променлива с 1%. В допълнение, използването на лога-

ритмични 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 бен-

зиностанциите на равнище област е илюстрирана на фигура 1. Аналогично та-

кава 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 представе-

ни в таблица 5. 

 

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 D LPG A98 CNG 

η -0,01 -0,005 -0,008 -0,01 -0,08 

SE 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 

p 0,08 0,12 0,32 0,00 0,00 

R
2
 0,12 0,09 0,04 0,38 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. Коефи-

циентът на детерминация е различен за всяко от разглежданите горива. За най-

масовото 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 отрица-

телна зависимост между цените на основните горива и броя на бензиностанции-

те (вж. таблица 5). Коефициентът за най-масовото гориво – бензин А95възлиза 

на -0,01, което означава, че увеличението на броя бензиностанции в дадена об-

ласт с 1% е свързано с намаляване на цената на бензина с 0,01% при равни дру-

ги условия. Тази реакция на цената може да се характеризира като нееластична 

или сравнително слаба, тъй като цените реагират относително по-слабо на про-

мяна 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 национал-

ните 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 коефи-

циентът на детерминация е различен за различните горива (вж. таблица 6). Най-
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висока е стойността на този показател за дизела (D)и възлиза на 16%,а за оста-

налите горива тази стойност е, както следва: за бензин А95 е 14%, за газ про-

пан-бутан (LPG) е 3%, за бензин А98 е 12%. Изключение прави единствено 

природния газ(CNG), където се установява отрицателна зависимост с коефици-

ент на детерминация от 1%. 

 

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 D LPG A98 CNG 

η 0,04 0,04 0,05 0,07 -0,10 

SE 0,02 0,02 0,06 0,04 0,23 

p 0,05 0,04 0,41 0,07 0,66 

R
2
 0,14 0,16 0,03 0,12 0,01 
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Резултатите от регресионния анализ потвърждават наличието на положи-

телна зависимост между средните цени на основните горива и дела на нацио-

налните марки бензиностанции. Вижда се също, че в случая с бензин А95 уве-

личение на дела на националните марки с 1 процентен пункт е свързано с уве-

личение 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 по-

казват 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 най-

масовите 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). 

 

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 D LPG A98 CNG 
η 0,02 0,02 0,02 0,03 0,09 
SE 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 
p 0,00 0,00 0,10 0,01 0,13 
R

2
 0,39 0,38 0,10 0,24 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 бен-

зин 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 из-

ведената 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. Интерпрета-

цията на тези резултати обаче следва да се предприема по-внимателно. Напри-

мер ако се сравняват два географски различни пазара, но фирмите посрещат 

различни разходи на тези пазари, то на пазара с по-високите разходи ще се наб-

людават 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 по-

малкият брой на конкурентите и по-високата концентрация на присъстващите 

на пазара марки са свързани с по-високи цени на основните горива. Тези резул-

тати са в съзвучие с предложените от икономическа теория хипотези. Нещо 

повече, в своя секторен анализ от 2019 г. Комисията за защита на конкуренция-
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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 доказателс-

тва 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 фокусирапредим-

но 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 характерис-

тики 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 па-

зарната структура, се изменят сравнително бавно, то този панел следва да обх-

ваща 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 arti-

cle 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 national-

ly 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. 


