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“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ðåçþìåòà
ÏÎÓÊÈ ÎÒ ÐÀÇÐÀÁÎÒÂÀÍÅÒÎ È ÏÐÎÂÅÆÄÀÍÅÒÎ ÍÀ ÌÀÑÎÂ ÎÒÂÎÐÅÍ ÎÍËÀÉÍ
ÊÓÐÑ ÏÎ ÄÈÃÈÒÀËÅÍ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ È ÑÎÖÈÀËÍÈ ÌÅÄÈÈ
äîö. ä-ð Ìèëàíêà Ñëàâîâà
Ñòðàíèöà 7: Ðåçþìå: Бързото развитие на дигиталните технологии и културата на споделяне
променят начина на предоставяне на образователни услуги. Масовите отворени онлайн курсове
(МООК) често се определят като разрушителна иновация в образованието. В статията са
представени същността, видовете и развитието на МООК. Анализиран е опитът на пет
университета в рамките на проекта JEMSS, съфинансиран по програма Еразъм на Европейския
съюз, за създаването и провеждането на МООК като част от съвместна магистърска програма по
дигитален маркетинг. Представени са елементите на МООК по „Въведение в дигиталния
маркетинг“ осъществен чрез платформата iversity.org и са сравнени с традиционните за този вид
курсове. Въз основа на първични проучвания чрез наблюдение, анкета и фокус групи са направени
изводи за предимствата и ограниченията на МООК за студентите, преподавателите и
университетите.
Êëþ÷îâè äóìè: масов отворен онлайн курс (МООК), дигитален маркетинг, съвместна
европейска магистърска програма, платформата iversity.org

ÈÇÑËÅÄÂÀÍÅ ÍÀ ÍÀÃËÀÑÈÒÅ ÊÚÌ Ó×ÅÍÅ È ÀÊÀÄÅÌÈ×ÍÈÒÅ ÌÎÒÈÂÀÖÈÎÍÍÈ
ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ ÍÀ ÑÒÓÄÅÍÒÈ Â ÐÀÍÍÀ ÔÀÇÀ ÍÀ ÂÈÑØÅÒÎ ÈÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ãë. àñ. ä-ð ïî èêîíîìèêà Èðèíà Èâàíîâà Äàíàèëîâà
Ñòðàíèöà 17: Ðåçþìå: На фона на набиращата сила ценностна дезориентация в Европейски
план и особено в контекста на българската ценностна криза, работата с всяка следваща кохорта
студенти става все по-специфична и предизвикателна. Наред с присъствието на зрели, отговорни и
любознателни млади хора, във всяка аудитория, във всеки поток се срещат студенти, за които
присъствието на лекции и упражнение е по-скоро изключение, и които са под и най-скромните
академични стандарти на поведение и учене. Тази очевидност далеч не се ограничава с нашия
Университет и даже – на основата на опита и наблюденията, които имаме – може да се твърди, че
този проблем се проявява при нас сравнително по-слабо. Преподавателската работа при създалите
се условия е принудена да се ориентира в зрелостта на студентското мислене (особено “на входа”
след средно образование, т.е. в първи курс), ако иска да бъде пълноценна и адекватна, а не
формална. Би било полезно да имаме представа за ценностите, интерпретационните тенденции и
мотивацията за учене на младите хора, които прекрачват прага на ВУЗ.
Êëþ÷îâè äóìè: академична мотивационна скала, мотивационни ориентации, учене
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ÏÓÁËÈ×ÍÎ-×ÀÑÒÍÎ ÏÀÐÒÍÜÎÐÑÒÂÎ:
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ  ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÀ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß
ä-ð Èâàéëî Áååâ
Ñòðàíèöà 36: Ðåçþìå: Непосредствената цел на настоящото изследване е да очертае
перспективите пред ПЧП у нас, произтичащи от предвижданата нова нормативна уредба на тези
обществени отношения.
Êëþ÷îâè äóìè: публично-частно партньорство, въздействие на законодателството, концесии,
ЗОП.

РЕТРОСПЕКТИВЕН ПОГЛЕД И НОВИ МОМЕНТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ
НА ДМА (В ЧАСТНОСТ ЗЕМИ И СГРАДИ) В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА
ПЕРИОДА ОТ 2004-2017Г. СЪПОСТАВИТЕЛЕН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ
гл.ас.д-р Веселин Деков, гл.ас.д-р Гергана Цончева
Ñòðàíèöà 43: Ðåçþìå: Основната идея на разработката е запознаване на читателите с
етапите, през които преминава отчетността на бюджетните предприятия /организации в периода от
2004 до 2017г. Акцентът, е поставен върху фундаменталните промени, които наложи законодателят
през анализирания период породили динамика в трансферирането на отчетните обекти, в частност
земите и сградния фонд, между отделните отчетни дейности както и процеса на начисляване на
амортизации – методика, неприлагана до момента в бюджетните предприятия/организации.
Êëþ÷îâè äóìè: бюджетни предприятия/организации, отчитане, амортизации

СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЪВРЕМЕННОСТ И ТРАДИЦИИ
Гл. ас. д-р Юлиян Нарлев
Ñòðàíèöà 61: Ðåçþìå: От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за
социалните предприятия придобиват особена популярност – практико-приложна, както и научна
значимост. За един кратък период от време, близо половин век, социалните предприятия стават
неразделна част от образованието и от академичните изследвания; превръщат се във фактори,
влияещи осезаемо върху социалната и икономическа политика. Формирането и развитието на
социалните предприятия са следствие на дълбоки социални, демографски, културни, глобални,
обществени промени – резултат на капитализма и на неговия крайъгълен камък,
предприемчивостта. Съвременната и иновативна теория по въпроса е естествено продължение на
стратегиите за промяна на обществата и на света – в глобален аспект, както и отговор на
нестопанския, на обществения и бизнес сектор – в опит да разрешат актуалните и важни въпроси на
времето.
Поради изложените обстоятелства по-горе, настоящото проучване има за цел да се изследват и
да се анализират в теоретичен план основите на социалните предприятия, като на тази основа да се
изведат и систематизират техните съвременни перспективи за развитие.
Êëþ÷îâè äóìè: социални предприятия, еволюция на концепцията на социалните
предприятия- дарителство, кооперативно движение, корпоративна социална отговорност,
социално предприемачество.
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Ðåçþìåòà
ÄÀÍÚ×ÍÎ ÎÁËÀÃÀÍÅ È ÑÎÖÈÀËÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒ
ïðîô. ä-ð Áîÿí Äóðàíêåâ
Ñòðàíèöà 69: Ðåçþìå: Актуалността на въпросите преразпределителните процеси (в
частност: за данъчното облагане) в света, в Европейския съюз и в България, много често се свързва с
демократичното изискване за по-голяма социална справедливост. Този факт е отбелязан още от
класиците на политическата икономия.
В съвременната икономическа теория справедливостта се разглежда многопосочно: като
хоризонтална справедливост, като вертикална справедливост, като справедливост на
възможностите за плащане на данъци и като справедливост по повод на крайното потребление.
Наличието на различни данъчни практики по света, които често се обосновават с „данъчна
конкуренция“ между различните страни, поставя въпроса коя данъчна система е едновременно и
конкурентна, и справедлива. Или поне „по-справедлива“.
Доказва се, че справедливостта е въобразима реалност, а не обективна реалност. Тя е повече
емоционално чувство, а не емоция или разум.
В зависимост от различните емоционални чувства за „повече справедливост“ на своите
граждани, както и според целите на обществото, държавата може успешно да маневрира с данъците
и да изпълнява своите задачи.
Êëþ÷îâè äóìè: Справедливост, хоризонтална справедливост, вертикална справедливост,
данъци, държавна политика

ÐÅÃÈÎÍÀËÍÈÒÅ ÄÈÑÏÀÐÈÒÅÒÈ  ÏÐÅÄÏÎÑÒÀÂÊÀ ÇÀ ÈËÈ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÐÈ ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ ÐÅÃÈÎÍÈÒÅ?
Ïåòÿ Äèìèòðîâà
Ñòðàíèöà 81: Ðåçþìå: В края на XX в. и началото на XXI в. под влияние на глобализацията
редица регионални фактори започват да оказват все по-силно влияние върху общественополитическото и икономическото развитие на отделните страни. Докато повечето схващания за
глобализацията се свързват със създаване на всеобхватна световна система, която да „уеднакви“
света в политически, социален и икономически аспект, то в „противовес на нейните обезличаващи
тенденции“ все по-голямо развитие получава регионализацията (Стоянов, 2001). Регионализацията
се характеризира както с икономическа, така и с общополитичекса регионална интеграция.
Процесите на регионализация целят засилване на отделни пространства в икономически и
общополитически принцип. И при двата процеса особено внимание се отделя на националното
пространство, като чрез тях се отслабва суверенитета на страните в икономическо и политическо
отношение. Редом с тези два глобални процеса, протича и един трети процес с локално влияние, а
именно регионално разделение на национално ниво. Всяка една страна поделя своята територия на
отделни региони, характеризиращи се по някакъв принцип. Така един от основните проблеми, пред
който се изправя всяко едно правителство е именно преодоляването на икономическите и социални
дисбаланси по територията на цялата страна, по-конкретно между отделните региони.
Дефинирането на проблемите, породили различията в отделни части от територията на страната и
търсенето на правилен механизъм за повишаване на жизнения стандарт на населението, както в
отделните региони, така и в страна като цяло изисква предприемане на редица конкретни мерки.
Водеща политика в тази областта е регионалната, която има за цел да намали различията в
регионите като изгради работещ механизъм, чрез който да се развият водещите предимства на всеки
регион с цел достига на растеж, развитие и постигане на благополучие (welfare) чрез подобряване
на стандарта на живот на населението.
Êëþ÷îâè äóìè: регионално развитие, регионални диспаритети, регионална политика, регион,
дисбаланс
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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ÂÚÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÒÅ È ÈÍÎÂÀÖÈÈÒÅ ÂÚÐÕÓ
ÏÀÇÀÐÀ ÍÀ ÊÓÐÈÅÐÑÊÈÒÅ ÓÑËÓÃÈ
Êðèñòèàí Êðúñòåâ
Ñòðàíèöà 88: Ðåçþìå: Публикацията е посветена на въздействието на новите технологии и
иновации върху пазара на куриерските услуги. Темата е актуална, защото разглежда промените,
които настъпват с дерегулацията на европейските пазари и засилената конкуренция в световен план
по отношение на предлагането на куриерските услуги, както и все по-специфичното търсене от
страна на потребителите. Публикацията разглежда най- значимите технологии, влияещи пряко
върху процесите в бизнес модела на предоставяне на услугите. Направена е оценка на ефикасността
на основни технологии и иновации, адаптирани в управлението на куриерските услуги. На база на
теоретични модели и съществуващи бизнес практики е изготвена класификация на ефектите, които
разгледаните технологии оказват върху елементите на ефективността и управлението на
куриерските услуги. В основната теза на публикацията е подчертано положителното въздействие
на новите технологии върху куриерските услуги, въпреки че определени групи потребители
изпитват затруднение в използването им. Тезата е доказана чрез подробно описание на
въздействието на технологиите в стъпките на бизнес процеса, като е направено обобщение, че
успехът на пазара на куриерските услуги е силно зависим от адаптирането на технологиите към
нуждите и специфичните изисквания на доставчиците и техните клиенти. рТехнологиите сами по
себе си, така и в синергия, имат положително въздействие върху ефективността, ефикасността,
устойчивото развитие на пазара на куриеските услуги.
Êëþ÷îâè äóìè: куриерски услуги, добавена стойност, иновации, технологии, ефективност
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Ìèëàíêà Ñëàâîâà*
Въведение
Бързото развитие на дигиталните технологии
и културата на споделяне променят много
бизне с модели. В областта на висшето
образование се създават възможности за
п р ом я н а в н ач и н а н а п р ед о с т а вя н е н а
образователни услуги и активно участие на
студентите в различни степени на образование в
този процес. Масовите отворени онлайн
курсове (МООК или Massive Open Online
Courses - MOOCs) са едно от тези
нововъведения. Някои изследователи ги
1
определят като разрушителни иновации . Това
2
понятие е въведено от Клейтън Кристенсен .
Разрушителните иновации са продукти или
услуги, които в началния етап на жизнения
цикъл са с по-ниско качество в сравнение със
с ъ щ е с т ву в а щ и т е н а п а з а р а . Те о б ач е
удовлетворяват потребностите на пазарни
ниши, които не се обслужват или са подценени
от о сновните до ст авчици, с други
характеристики като бързина, гъвкавост,
мобилност и др. С усъвършенстването си тези
нововъведения и организациите, които ги
предлагат изместват утвърдени конкуренти от
п а з а р а и с ъ з д а в ат н о в и п о т р е б и т е л и .
Разрушителната иновация се осъществява като
се използва нова технология или отдавна
известни технологии и принципи се прилагат в

нова област. Примери за такива иновации са
ниско тарифните авиолинии, мобилните
телефони, дигиталните фотокамери в тях,
микрокредитирането и др.
Началото на масовите отворени онлайн
курсове се поставя през 2008 г. с курса
Connectivism and Connected Knowledge, в който
участват 25 студента от Университета в
3
Манитоба и 2300 курсисти, записани онлайн .
Бързото им развитие е след 2012 г., когато
технологични компании предлагат платформи,
на които едновременно могат да се провеждат
множество курсове от различни университети и
за различни потребители. Например
п л ат ф о р м ат а C o u r s e r a e c ъ зд а д е н а о т
възпитаници на Станфордския университет,
които с а нат рупали значителен опит в
образованието и високите технологии. В
момента компанията си сътрудничи със 148
партньори, университети световни лидери от 29
страни. Платформата предлага 1976 курса в
различни области на знанието.
Специализациите в някои магистърски
програми се предлагат изцяло онлайн и за
разлика от самото начало на този вид обучение,
предлагат кредити. Например Университетът на
Илинойс в Урбана-Шампейн предлага изцяло
онлайн магистърска програма по бизнес
администрация със специализации по
дигитален маркетинг, предприемачество и
иновации и глобални предизвикателства на
бизнеса4. Udacity е създадена през 2012 г. от
Себастиън Трун, преподавател по компютърни
науки в Станфордския университет, с рисков
капитал от около 20 милиона долара. Бързото ву
изчерпване е причина още през 2013 г. да се
търси сътрудничедтво с Google, Salesforce.com,
Autodesk, and Nvidia и да се предлагат техните
курсове за сертификат срещу заплащане5. ЕdX
започва бизнес от 2012 г. и обединява усилията
на Харвардския университет, Масачузетския
технологичен институт, Калифорнийския
университет в Бъркли и още три авторитетни
американски университета, които предлагат
курсове в 29 области.
3
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Yeager, C., Dasgupta, B.H. (2013) cMOOCs and Global Learning:
An Authentic Alternative. Journal of Asynchronous Learning
Networks Volume 17: Issue 2,
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1018269.pdf
4
https://www.coursera.org/university-programs/imba
5
Bacsich,P. (2016) Business Models for Opening Up Education,
Technical Report
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В Европа много курсове се предлагат на
платформите FutureLearn и Iversity. Първата е
собственост на Open University,
Великобритания, който е водещ университет в
дистанционното обучение. Iversity е платформа,
създадена в Германия, която предлага курсове на
широка аудитория. Има примери за курсове на
тази платформа, които носят ECTS кредити,
както и клъстер от курсове - PROMOOC, които
са предназначени за придобиването на
професионални умения и са насочени главно
към хора, които желаят да придобият умения за
бързо развиващи се пазара на труда. По
отношение на висшето образование те могат да
се използват като част от университетски учебен
п л а н , ко н к р е т н а д и с ц и п л и н а и л и като
подготвителни курсове.
От 2013 г. Европейският съюз осъществява
инициативата „Отваряне на образованието“,
едно от направленията на която е създаването и
предоставянето на образователни ресурси със
6
свободен достъп . Таблото на европейските
масови отворени онлайн курсове посочва, че
7
през 2015 г. в Европа се предлагат 1400 курса .
В статията по-нататък се прави преглед на
литературата в областта на МООК и се
представят опитът и изводите от МООК по
„ В ъ вед е н и е в д и г и т а л н и я ма р ке т и н г “ ,
осъществен в рамките на проекта JEMSS за
създаването на “Съвме стна европейска
магистърска програма по дигитален
маркетинг“. Проектът е финансиран по
програма Еразъм. Координатор по проекта е
Университетът на Салфорд, Великобритания с
партньори УНСС, България, Университета в
Лодз, Полша, Технологичния университет в
Каунас, Литва, Сити Колидж, Гърция и
английската фирма за дигитални услуги The
Candidate. Курсът е разработен и проведен в
периода септември – ноември 2015 г. и се
повтаря от декември 2016 г. до януари 2017 г. на
8
платформата iversity.org .

Преглед на публикациите за масовите
отворени онлайн курсове
Масовите онлайн курсове целят да
„демократизират“ достъпа до обучение, а
впоследствие с присъждането на кредити да се
получи и образователно-квалификационна
степен. Задачата им е също така да направят
процеса на обучение интерактивен и пои н т е р е с е н з а о бу ч а в а н и т е . Е д и н о т
изследователите на МООК Джордж Сименс ги
определя като „голям социален експеримент в
образованието чрез използването на интернет“9.
Изследователите на МООК дискутират два
основни вида, т.нар. хMOOК и сМООК 10 .
хМООК са преобладаващата част от курсовете,
които се предлагат както на най-популярните,
така и на по-малко известните платформи11. Те
са по-близки до традиционното обучение и
целят възпроизвеждането на определено знаниe.
Другият тип курсове сМООК е насочен към
свързване на съществуващото знание на
множество платформи, създаване на ново
знание и развитието на институционални мрежи
или мрежи на отделни учени. Преобладаващата
част от курсовете, разпространени днес, са от
първия вид. В същото време се появяват нови
разновидности като gMООС, в който се
включват различни видове игри. Според някои
изследователи натрупването на опит при
провеждането на тези курсове и
оптимизирането на разходите може да доведе и
до обратната тенденция към предлагането на
строго целенасочени към малки аудитории
курсове или т.нар. small private online courses
(SPOCs)12.
М а с о в и т е от в о р е н и о н л а й н ку р с о в е
представляват интерес, както за
университетите, така и за бизнеса, който вижда
в тях нови възможности за развитието на

9

6
Европейска Комисия, Съобщение на Комисията до
Европейския парламент, до Съвета, Европейския икономически
и социален комитет и Комитета на регионите, Отваряне на
образованието: иновативно преподаване и учене за всички чрез
нови технологии и образователни ресурси със свободен достъп,
COM (2013) 654
7
https://www.openeducationeuropa.eu/en/news/european-moocsscoreboard-out
8
https://iversity.org/en/courses/digital-and-social-media-marketing

8

Siemens, G. (2012) MOOCs are really a platform, ELearnspace,
25/07/2012, http://www.elearnspace.org/blog/ 2012/07/25/ moocsare-really-a-platform/
10
Gaebel, M. (2013) MOOCs Massive Open Online Courses, EUA
Occasional Papers,
http://supporthere.org/sites/default/files/eua_occasional_papers_mo
ocs_4.pdf
11
Hill, Ph. (2012) Two Different Approaches to Scale, Access and
Experimentation e-literate, 27/04/2012: MOOCs:
http://mfeldstein.com/moocs-two-different-approaches-to-scaleaccess-and-experimentation/
12
Porter, S. (2016), The economics of MOOCs: a sustainable future?
, The Bottom Line, Vol. 28, Iss 1/2 pp. 52 - 62

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ïîóêè îò ðàçðàáîòâàíåòî è ïðîâåæäàíåòî íà ìàñîâ ...
13

корпоративното обучение . Например в
България Уникредит Булбанк информира чрез
блога си за безплатни курсове на престижни
университети, които могат да бъдат полезни на
служителите на банката и на нейните клиенти.
Проучването на потенциалните потребители
и техните нужди има решаващо значение за
14
подготовката на МООК . Изследователите
делят потребителите на няколко групи в
зависимо ст от мотивацият а за учене и
з а въ р ш в а н е т о н а к у р с о в е т е . З а н я ко и
потребители курсовете са начин да получат
сертификат, необходим за работа, други желаят
да придобият знание по дадена тема и не се
интересуват от получаването на документ. За
трета група участници те са хоби.
Кизилчек, Пиех и Шнайдер класифицират
участниците в четири групи: завършващи целия
курс; слушатели, които изпълняват част от
заданията; бързо отпадащи поради загуба на
интерес и тестващи курсовете, които могат да
изгледат видео материали от няколко урока или
да прочетат ограничен брой материали след
регистрацията си. Най-малка е първата група, а
15
най- голяма – последната група курсисти .
Предимствата на масовите отворени онлайн
курсове за обучаваните са гъвкавостта и достъпа
до обучение на значителен брой хора. Друго
предимство е възможността лекциите да се
делят на по-кратки части с разнообразни
елементи и усвояването на знанията да се
осъществи в съответствие с времето и уменията
на обучаваните.
За университетите предлагането на такива
курсове облекчава процеса на предварителна
подготовка на студентите по определени
дисциплини, които не са изучавали или по които
имат недостиг на знания (например статистика,
математика, управление и др.). Така могат да се
намалят разходите за обучение на един обучаван
или да се привлекат повече студенти в
13
Zheleva, M., The European Initiative for Massive Open Online
Courses /MOOCs/ and the challenges for its implementation in
Bulgaria, Business Directions, Number 2/2016 (21) Year XII
14
Milligan, C., Littlejohn, A., Margaryan, A. (2013). Patterns of
engagement in connectivist Massive Open Online Courses. Journal
of Online Learning and Teaching, 9 (2/3)
15
Baturay. , M. (2015) An overview of the world of MOOCs,
Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 ( 2015 ) 427 – 433;
Kizilcec, F. R., Piech, C., & Schneider, E. (2013). Deconstructing
disengagement: analyzing learner subpopulations in massive open
online courses. LAK '13 Proceedings of the Third International
Conference on Learning Analytics and Knowledge (pp. 170-179).
New York: ACM
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основните курсове в резултат на намаляването
на таксите. Тази практика се оказва полезна за
някои американски и британски университети.
Масовите отворени онлайн курсове могат да се
използват за осъществяването на социална
дейно ст от някои университети спрямо
населението в отдалечени територии или за
промоционални цели и тестване на интереса на
определена аудитория.
Основните проблеми на масовите отворени
онлайн курсове могат да се обобщят в няколко
групи16:
1. Прилагане на бизнес модел, при който се
предоставят търсените знания и умения,
покриват се разходите и се получават приходи за
развитието на нови курсове.
2. Кач е с т во н а ку р с о ве т е , ко е то д а
уд о в л е т в о р я в а п о т р е б н о с т и т е о т
професионално обучение или да бъде част от
учебната програма за съответната
17
образователно-квалификационна степен .
3. Брой на завършилите курса, тъй като
процентът на отпадналите продължава да бъде
18
значителен . Според някои проучвания те са
средно около 13% за курсовете с голям брой
курсисти на платформите EdX, Coursera и
19
Udacity .
4. Контрол върху удостоверяването на
автентично стта на студентите, за да се
гарантира, че записалите се в курса са тези,
които изпълняват заданията и получават
сертификат.
Приходите от МООК зависят до голяма
степен от интересното съдържание, полезността
на заданията и допълнителните материали,
получаването на сертификат, който се признава
за определена работа или кредити за обучение в
бакалавърска или магистърска програма др.
Основните приходи са от таксите за курсовете
16

Hill, P., e-literate, 24/07/2012: Four Barriers That MOOCs Must
Overcome To Build a Sustainable Model
http://mfeldstein.com/four-barriers-that-moocs-must-overcome-tobecome-sustainable-model/
17
Comeau, J., Cheng, T.L., Digital “Tsunami”in Higher Education.
Democratisation Movement towards Open and Free Education.
Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE July 2013
Volume: 14 Number:3 3 Article 13
18
Johnston, T. (2015) Lessons from MOOC: Video Lectures and
Peer Assessment, Academy of Educational Leadership Journal,
Vo l u m e 1 9 , N u m b e r 2 , 2 0 1 5 , A v a i l a b l e f r o m
http://www.alliedacademies.org/articles/ aeljvol19no22015.pdf
19
Jordan, K., (2015) Massive Open Online Course Completion Rates
Revisited: Assessment, Length and Attrition,
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2112/3340
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или само за изпит и сертификат, индивидуален
л е к т о р , ко й т о п р о в е р я в а з а д а н и я т а ,
разработването на специализирани учебни
програми за бизнеса и др. Проучванията
показват, че най-често срещаните бизнес модели
са:
г бе з п л ат н а о с н о в н а ч а с т н а ку р с а
(видеоматериали и допълнителни материали,
тестове) и платена част, която включва изпити с
издаването на сертификат или акредитирането
н а м од ул а като ч а с т от п р о г р а мат а з а
съответната образователно-квалификационна
степен;
г продажба на курс а на цена под
себестойността му като целта е да се привлекат
голям брой курсисти, част от които се записват в
традиционните платени бакалавърски и
магистърски програми на университетите20.
В Европа вторият бизнес модел е развит в
най-голям степен във Великобритания.
Платформите, които предлагат масовите
отворени онлайн курсове, печелят както от
поделяне на разходите с университетите, така и
от допълнителни услуги като набиране на
служители за фирмите, предоставяне на
допълните материали за подготовка (например
Coursera си сътрудничи с Amazon.com),
индивидуални преподаватели, изготвянето на
сравнителен анализ на университети,
работодатели, спонсорство и др. Много
платформи с е ст ремят да работят с
технологичните лидери и да предлагат т.нар.
нано-образователни програми, които включват
няколко курса в рамките на шест до девет
месеца. Така курсовете се свързват с уменията и
сертификатите, които компаниите изисква за
работа 2 1 . Партньорите – университети и
т е х н о л о г и ч н и ко м п а н и и - о п р е д е л я т
разпределението на приходите си като
университетите плащат такса на платформата за
т ех н и ч е с кото о с и г у р я ва н е н а ку р с а , а
разпределението на приходите зависи от
продължителността на предлагането на курса,
качество и други фактори.
За университетите важни решения, които
трябва да се вземат при разработването на
20
Bacsich,P. (2016) Business Models for Opening Up Education,
Technical Report, March 2016 Sero Consulting Ltd; Porter, S., The
economics of MOOCs: a sustainable future? , The Bottom Line, Vol.
28, Iss 1/2
21
Lapowsky, I. (2015). How Coursera Is Connecting Its Students to
Tech Employers Like Google. [Blog] WIRED. Available at:
http://www.wired.com/2015/02/instagram-google-coursera/
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масовите отворени онлайн курсове, с а
сложността, времетраенето и скоростта, с която
трябва да се преминава от една тема към друга.
По принцип обучаваните имат различна степен
на знания по предлаганата проблематика, което
определя нееднаквите възможно сти за
усвояване. Много от тях също така не се
доверяват на оценките и бележките, които
другите участници в курса им дават. Участието в
МООК изисква умения от курсистите да
планират времето си и да свикнат да се обучават
самостоятелно без непосредствената намеса на
преподавател във всеки елемент на обучението.
При усвояването на сложен материал това
обстоятелство може да се окаже съществено
препятствие за участниците в курса.
Включването на много теми в курса може да
бъде друг проблем за някои от обучаващите се22.
За преподавателите разработването на
курсовете отнема много време и изисква
включването на експерти от различни области.
Някои изследователи са доста крайни в
оценките си и считат, че разработването на
масовите отворени онлайн курсове и тяхното
провеждане отнема толкова много време и
усилия, че може да намали способността на
23
преподавателите да усвояват ново знание .
Процесът на обучение чрез МООК
Голяма част от масовите отворени онлайн
курсове са структурирани в рамките на 6 до 8
седмици. Всяка седмица е посветена на
ко н к р е т н а т е ма , коя то въ ве ж д а в
проблематиката или следва логично от
предходната тема. Студентите тестват своите
знания по темата предварително или след
нейното приключване. Във всяка обучителна
седмица се представя видеолекция,
допълнителни материали за четене, тест от 5-6
въпроса, подготовка на задание. Заданието се
оценява от останалите курсисти или от
преподавател. Курсистите могат да задават
22
Zheng, S., Rosson, M.B., Shih, P.C. and Carroll, J.M., (2015),
February. Understanding student motivation, behaviors and
perceptions in MOOCs. InProceedings of the 18th ACM Conference
on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing (pp.
1882-1895). ACM
23
Cusumano, M. (2014) MOOCs Revisited, With Some Policy
Suggestions”, Communications of the ACM, April 2014 | vol. 5, no.
4, pp.24-26, Available from
http://cce.epfl.ch/files/content/sites/cce/files/shared/ Doc_Supp/
Publications_Moocs.pdf
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въпроси към преподавателя или групата
преподаватели, които водят курса. Най-често
24
използваните елементи при МООК са :
г В и д еол е к ц и я . Тя с е п р ед с т а вя от
преподавател или е разработена като анимация.
В някои случаи в кадрите се включват коментари
или тестови въпроси. Времетраенето е от 5 до 10
минути.
г Форуми. В тях курсистите постват и
дискутират проблеми, свързани с изучавания
материал по съответната тематична област. Така
с е о съще ствява взаимодействие между
курсистите и между тях и преподавателя.
г Създаването на блог от участниците. В
него те изразяват мнение, контактуват с други
блогъри или участници в МООК.
г Задания. Те включват различни дейности
за разясняване на разглежданите проблеми по
темата или тестване на придобитите умения.
г Социални медии. Курсистите дискутират в
тях разглежданите проблеми с по-широка
аудитория. Използването на социалните медии е
в значителна степен зависимо от популярността
им в съответните страни. Например във
Великобритания и САЩ Twitter е предпочитана
социална мрежа, докато в страни като България,
Гърция, Полша, Балтийските републики,
Словакия, Германия предпочитаната социална
мрежа е Facebook. Бизнес-ориентираната
социална мрежа Xing все още има по-голям брой
последователи в Германия в сравнение с
LinkedIn.
г Оценяване. То се осъществява автоматично
от платформата при затворените тестови
въпроси. В много случаи курсовете включват
оценяване от останалите курсисти по строго
определен кръг въпроси.
г Видеосесии в реално време с преподавателя
или допълнителни видеоматериали.
Методология и резултати от изследването
Основните методи за набиране на данни
относно МООК по „Въведение в дигиталния
м а р ке т и н г “ с а н а б и р а н е н а п ъ р в и ч н а
информация чрез методите на наблюдението,
анкетата, проведена от платформата iversity.org
и фокус групи с участници в курса в петте
университета–партньори по проекта. Анкетата
24
Baturay. , M. (2015) An overview of the world of MOOCs,
Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 ( 2015 ) 427 – 433
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на платформата e проведена сред курсисти на
принципа на доброволното участие.
Наблюдението е осъществено от автора на
статията като участник в подготовката на
материалите за курса и провеждането му. В
изводите за резултатите са включени също така
обобщени мнения и на останалите участници в
създаването на курса, изразени по време на
срещите на партньорите и заключителната
конференция по проекта.
МООК по „Въведение в дигит а лния
маркетинг“ е от вида хМООС. Целта на курса е
да се създаде иновативно съдържание по
дигитален маркетинг и да се тества сред широка
интернационална аудитория. С него с е
апробират също така възможностите на
европейски екип да създаде и да развие такъв
курс като част от съвместна европейска
магистърска програма по дигитален маркетинг.
Началната страница на курса е показана на
Фиг.1.

Фиг.1 Начална страница на курса по дигитален
маркетинг на платформата iversity.org

Продължително стта на курса е ше ст
седмици. Той е разработен на английски език и
включва голяма част от елементите, които са
типични за хМООК: видеоматериали, въпроси
от затворен тип, задания за самостоятелна
работа, оценявани както от о станалите
участници в курса, така и от преподавателите,
допълнителни материали и изпит.
г Видеолекции 48 видеоматериала средно по
3 минути, които разглеждат необходимостта от
дигитален маркетинг, различията в дигиталните
канали, типа купувач, дигиталната кампания
като част от общите маркетингови решения,
избор на подходящи дигитални решения и
маркетинг метрика.
г Тестове със закрити въпроси. Към всяка
част на шестте видеоматериала (8 части за един
видеоматериал) са разработени по три въпроса
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или общо 144 въпроса.
г Форум. Платформата дава възможност по
всяка тема и подтема да се водят дискусии
между участниците в курса и между тях и
преподавателите.
г Създаване на блог. От курсистите се
изисква да създадат блог в CreativeHive.org.uk и
да споделят мнението си за всяка седмица
обучение в МООК по дигитален маркетинг като
се учат да използват WordPress. Във втория курс,
проведен в края на 2016 и началото на 2017 г.,
възможности за писане на блог съществуват в
дигиталната маркетингова общно ст
http://my.mastersindigitalmarketing.org/
г Задания. Публикуват се към всяка тема.
Н ап р и мер п о от н о ш ен и е н а и з бо р а н а
подходящи дигитални решения заданието е да
се посети сайта
https://www.facebook.com/
business/success, да се подберат чрез филтрите
истории на успеха, да се направят кратки изводи,
които да се публикуват в блога и да се
коментират сходни блог постове.

г Допълнителни материали. Например по
темата за типа купувачи (buyer persona) се
препоръчват ръководството на Hubspot за
п р оу ч ва н е н а п от е н ц и а л н и д и г и т а л н и
потребители.
г Оценяване на курсистите. Оценяването на
курсистите се извършва от други участници в
курса по отделни теми и заключителен изпит. За
получаването на сертификат се заплаща такса.

Видеоматериалите представят проблемите на
дигиталния маркетинг от лектори от страните
партньори по проекта и дигитални
маркетингови агенции от три страни. България
участва с видеоматериал за българската фирма
„Дино“ ООД, чийто маркетингов директор
п р е д с т а в я п р и л ож е н и е т о н а р а з л и ч н и
дигитални маркетингови решения.
Принтскрийн от това участие е представен на
Фиг. 2.

Фигура 2. Принтскрийн от видеоматериала с участието на
маркетинговия директор на българската фирма “Дино“
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В МООК по „Въведение в дигиталния
маркетинг“ са регистрирани повече от 14 092
участника от 44 страни. Броят на безработните е
около 16%. Студентите с а около 20%,
работещите в малки и средни фирми – 30%,
заетите в големи фирми - 20%. Мотивацията им
е различна. Най-общо по този критерий
участниците могат да бъдат класифицирани в
две групи:
3 индивидуално развитие;
3 подкрепа на организацията, в която
курсистът работи или развитие на собствения
бизнес.
Някои от коментарите за индивидуалното
развитие са както следва:
R1 „Започвам нова кариера в областта на
маркетинга и всеки курс ми е полезен.“
R2 „Нуждая се от повече знания за
социалните медии.“
R3 „Курсът ми дава възможност да
придобия нови знания като балансирам между
работата и семейните задължения.“
R4 „Искам да се уверя дали т ази
проблематика ме привлича. В края на курса
разбрах, че няма да бъда дигит ал ен
маркетолог.“
R5 „Искам да уча като комуникирам с хора
от различни култури.“
R6 „Искам да придобия самочувствие по
проблемите на дигиталния маркетинг.“
За значителен брой курсисти мотивацията е
свързана с подобряване на собствения бизнес
или на дейностите на организацията. По-долу са
посочени малка част от този вид отговори на
респондентите:
R1 „Курсът ми дава базисни знания, за да
реша дали да наема консултант или специалист
по тези проблеми във фирмата.“
R2 „Курсът ще ми помогне да разработя
дигитална маркетингова стратегия на
профсъюза, чийто активист съм.“
R3 „Курсът ми дава ид еи за моите
професионални дейности.“
R4 „За работата ми на свободна практика
очаквам курсът да разшири и задълбочи
знанията ми по потребителско поведение и как
да създавам съдържание в дигитална среда.“
R5 „Курсът подпомага ежедневния ми
бизнес и получих идеи за бъдеща ми дейност.“
R6 „Започнах курса поради личния ми
интерес, но сега имам идея да започна собствен
бизнес.“
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Изследването на мотивацията за участие в
курса потвърждава направените изводи в
литературата за необходимостта от проучване
на търсенето на съдържание на подобни
курсове. На практика дискутирания МООК
привлича вниманието на широка аудитория,
която е с различна степен на подготовка, има
различни цели и следователно разнообразие от
очаквания. Това определя и различната степен
на интерес към завършването на курса и
получаването на с ертификат. Изпит за
сертификат са положили 7,4 % от всички
участници в курса.
Преобладаващата част от участниците в
анкетата, организирана от платформата на
курса iversity.org, са дали висока оценка на
предлаганите знания и методите на обучение в
курса. Има група участници, които са дали
висока оценка, но са посочили, че не са част от
целевата му аудитория, тъй като имат натрупан
значителен опит.
Проведените фокус групи в петте
университета, партньори по проекта, показват,
че студентската аудитория проявява значителен
интерес към формата и съдържанието на
подобни курсове. Например във фокус групите
сред бакалаврите в УНСС се коментира
обстоятелството, че студентите използват
активно социалните медии, но са имали поограничена представа за налагането на бранд
ч р е з т я х . Д р у г ко м е н т а р е с въ р з а н с
осъзнаването как компаниите таргетират
потребителите в дигиталното пространство.
Студентите от Сити Колидж, Гърция и
Техническия университет на Каунас, Литва са
посочили интересното съдържание с участието
на представители на бизнеса във
в и д е омат е р и а л и т е като о с о бе н о ва же н
компонент. Студентите от Университета в Лодз
са оценили положително практическия характер
на заданията, а студентите от Университета на
Салфорд са обърнали внимание на
възможно стите на този вид курс за
интеркултурно общуване и създаване на мрежа
от учещи хора със сходни интереси.
Най-високо оценени елементи на курса са
видеоматериалите, писането на блог и тестовете
със закрити въпроси към всеки компонент на
шестте основни теми.
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Поуките от провеждането на курса
Проучванията на резултатите от курса въз
основа на анкетата, фокус групите, дискусиите
на партньорите и наблюдението върху процеса
на разработване и провеждане на курса водят до
конкретни изводи за изгодите и ограниченията
на курса за студентите, преподавателите и
университетите, които вземат участие в МООК
по „Въведение в дигиталния маркетинг“.
Студентите. Основните ползи за студентите
произтичат от съвременното съдържание на
курса и умелото съчетаване на теория и
практиче ски умения. Важен аспект е
представянето на практиката на дигиталния
маркетинг в пет страни от ЕС. За
преобладаващата част от студентите от
България, Литва и Полша този курс е първият
опит за успешно преминаване през МООК.
Студентите от Великобритания и Гърция бяха с
по-голям опит при провеждането на курса. За
много от участниците в курса обаче писането на
блог е за първи път.
Въз основа на препоръките на студентите
могат да бъдат извлечени следните поуки за
МООК:
· в началото на всеки МООК курс е добре да
се проведе първоначален тест за оценка на
знанията на студентите по проблематиката, за да
преценят в каква степен той е полезен за тях и
така да се намали броят на отпадащите от него;
· по възможност в МООК трябва да се
включват сесии с преподавателите на живо;
· оценките на участниците в курса трябва да
се придружават от оценки на по-опитните, т.е. на
преподавателите;
· да се прецени времето за подготовка на
отделните задания, тъй като е различно за
заданията по включените в МООК шест теми;
· в допълнителните материали да се включат
повече препратки към книги;
· при участието на международен екип, който
подготвя видеоматериалите, да се изписва
текста, за да се възприемат идеите по-лесно;
· да се разработват практически задания и във
видеоматериа лите да с е включват
представители на практиката;
· в заданията да се включват задачи, които
комбинират възпроизвеждането на знания с
творчески решения.
Преподавателите. Подготовката на МООК
изисква ясно определяне на целта на курса и
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аудиторията. Процесът на подготовката на курса
е продължителен и предполага влагането на
много лични усилия от преподавателите и на
професионалисти, които трябва да подготвят
техниче ски видеоматериалите. При
международен екип е важно правилно да се
разпределят задачите, за да се постигне успех.
Например по проекта JEMSS равнището на
подготовка на преподавателите за
организирането на подобен курс е много
различно. Преподавателите от Университета на
Салфорд имат значителен опит в МООК, докато
за преподавателите от другите четири
университета това е изцяло ново начинание.
Това определя спецификата на задачите, които
всеки партньор трябва да осъществи.
Е д и н о т н а й - с л ож н и т е е л е м е н т и з а
подготовка на курса са видеоматериалите.
Например по отношение на курса по дигитален
маркетинг задачата е в тях да се съчетае
с ъ щ е с т ву ва щ ото з н а н и е п о д и г и т а л е н
маркетинг и практическите примери на агенции
от петте страни, които предлагат подобни
услуги. Подготовката на видеоматериалите
трябва да се комбинира с предлаганите задания,
както и подготовката на учебници или
монографии, така че те взаимно да се допълват.
Например по проекта JEMSS се търси взаимна
допълняемост между МООК и монографията
Digital and Social Media Marketing, разработена
от екипа на проекта и предлагана от издателство
Routledge. За осъществяването на връзката с
практическите бизнес решения могат да се
предвидят по-кратки видеоматериали, които да
представят примери от конкретен сектор.
Провеждането на курса от международен
екип изисква също така добра координация на
времето на участващите преподаватели, за да се
осигури непрекъсната връзка с курсистите.
Университетите. За университетите
основните поуки са свързани с акредитацията на
курсовете и монетизацията им или бизнес
модела, който ще се използва. Практиката по
проекта показва, че акредитирането на
курсовете както във Великобритания, така и в
другите четири страни е сложен процес.
Проучванията на партньорите на мненията на
ръководствата и преподавателите от петте
университета показва, че МООК се възприема
повече като допълнение към изучаваните
п р ед м е т и п о с ъ от в е т н и я у ч е бе н п л а н .
Изключение са преподавателите, които
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ïîóêè îò ðàçðàáîòâàíåòî è ïðîâåæäàíåòî íà ìàñîâ ...
разглеждат МООК като възможност за цялостно
о б у ч е н и е п о е д н а д и с ц и п л и н а . То в а
обстоятелство е доста различно от практиката на
някои водещи американски университети, които
п р ед л а г ат и з ц я л о о н л а й н ма г и с т ъ р с к и
програми.
Разходите и приходите от МООК е също така
важен проблем, който университетите трябва да
решат. При използваните на масовите отворени
онлайн курсове за промоционални цели да се
п р и в л е к ат с т уд е н т и в т р а д и ц и о н н и т е
бакалавърски и магистърски специалности,
осъществяването на МООК не цели
възвръщаемост на направените разходи за самия
курс. В случаите, когато МООК е част от
обучението по дадена дисциплина ситуацията е
сходна с използването на курс а за
промоционални цели и той би следвало да се
финансира от вътрешно университетски
средства за нови методи за обучение или
проекти по национални и международни
програми з дигитализация на образованието.
При платените образователни програми
проблем е как заплащането на такса за
получаването на сертификат от МООК се
съотнася към общата такса за програмата, може
ли да се приспада от нея и др.
Акредитирането на МООК е друга важна
област, в която трябва да се вземе решение. В
повечето страни се акредитират програми или
специалности, а не отделен курс. Остава обаче
проблемът за цялостен подход към този вид
обучение. При всички случаи трябва да се
докаже високо качество на обучението и
контрол както по време на курса, така и по време
на полагането на изпита, който да верифицира
знанията на курсистите или студентите.
Включването на МООК като част от
образователната програма в университета
трябва да се съобрази и с възможността да се
създаде конкуренция между него и традиционно
предлаганите курсове и доколкото е възможно
да се изследва ефекта от канибализация на
стандартно предлаганите дисциплини.
При създаването на МООК от международен
екип важни проблеми са също така устойчивото
предлагане на курса във времето, обновяването
на материалите и участието на преподавателите
от различни страни в провеждането на курса,
както и разпределението на приходите.
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Заключение
Независимо от различните оценки за ролята
на масовите отворени онлайн курсове за
развитието на висшето образование,
дигиталната трансформация е обективен процес
и ще се налага с различна скорост в отделните
страни. Тези курсове се стремят да решат някои
проблеми на образованието като достъп,
приемлива цена и ефикасност. Развитието на
технологиите ще създава допълнителни
възможно сти за разнообразяване на
съдържанието, участието на студентите в
учебния процес и ролята на преподавателите.
Пилотният курс по „Въведение в дигиталния
маркетинг“ по проекта JEMSS, подкрепен от
програма Еразъм на ЕС, показва голям интерес
сред преподавателите и студентите да предлагат
и търсят тази форма на обучение. Необходимо е
да се изяснят възможностите и ограниченията за
получаването на ECTS за такива курсове и
включването им в учебните планове на
българските университети. Вземането на такива
решения зависи и от провеждането на
допълнителни изследвания на реализираните в
България масови отворени онлайн курсове и
възможно стите да бъдат предлагани на
български език.
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Èçñëåäâàíå íà íàãëàñèòå êúì ó÷åíå è àêàäåìè÷íèòå...

Èçñëåäâàíå íà íàãëàñèòå êúì ó÷åíå è
àêàäåìè÷íèòå ìîòèâàöèîííè îðèåíòàöèè
íà ñòóäåíòè â ðàííà
ôàçà íà âèñøåòî èì
îáðàçîâàíèå
Èðèíà Äàíàèëîâà*
I. Контекст и цели на изследването
В България образованието традиционно е
високо ценена придобивка. Промяната на
п ол и т и ч е с к и я , с о ц и о - кул ту р н и я и
икономически живот водят до сериозни
промени и в областта на знанието и ученето.
Кратък обзор на статистическите данни, които
Националният статистически институт изнася
всяка година, показват тревожни тенденции и в
областта на образованието. През 2013г. делът на
населението с висше образование нараства с
2.6% в сравнение с 2009г. – промяната е от 23%
д о 2 5 . 6 % . Б р оя т н а у ч е н и ц и т е , ко и то
продължават обучението си във висше училище,
нараства, макар и с малки темпове. (НСИ, 2014).
Тенденцията през последните няколко години
обаче показва друга тенденция - намаление на
учащите във ВУЗ. През учебната 2014/2015
година общият брой на студентите в България е с
2.2% по-малко в сравнение с учебната 2010/2011
година и с 1.5% по-малко в сравнение с
предходната учебна година. През учебната
2015/2016г. - 4.4% по-малко в сравнение с
предходната година. (НСИ, 2016).
НСИ отчита, че около 32.1% са завършили
висшето си образование през 2015г. На пръв
поглед това звучи обнадеждаващо, но един
кратък сравнителен анализ с някои европейски
държави показа изключително интересни факти
*
Ирина Иванова Данаилова, главен асистент, доктор по
икономика
УНСС, катедра „Човешки ресурси и социална защита“
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(Eurostat, 2016). България, наред с Малта,
Италия, Словакия, Румъния, се характеризира с
нисък относителен дял на хората с висше
образование (30-34г.) - под 33%. За сравнение,
същият показател има до ста по-високи
стойности за Ирландия (52,3%),
Люксембург(52,3%), Швеция(50.2%) – страни с
доста по-добри икономически показатели.
Редица анализи, доклади и препоръки на ЕК
акцентират върху проблемите, свързани с
качеството на образованието – остаряла база;
л и п с а н а к ач е с т в е н и п р е п о д а в а т е л и ;
несъответствие между изискванията на пазара и
получени компетенции в системата на висше
образование (Доклад на ЕК, 2016; Стратегия за
развитие на висшето образование 2014-2020;
Доклад за образованието 2015-2016г. и др.).
Ако обърнем поглед към друг показател, с
ко й т о с е и з м е р в а е ф е к т и в н о с т т а н а
образователната система - преждевременното
напускане - България гони границата от 13.4%
(Доклад на ЕК, 2016) - процент, който все още е
далеч от заложените 10% в „Европа 2020“.
Имайки предвид горните данни, ако добавим
и застаряващото население, намаляващия дял на
младите хора и високия ръст на миграциите
( Н С И , 2 0 1 5 ) , п р о г н о з и т е н е с а н и ка к
оптимистични. И това е само едната страна на
проблема.
На фона на набиращата сила ценностна
дезориентация в Европейски план и особено в
контекста на българската ценностна криза,
работата с всяка следваща кохорта студенти
става все по-специфична и предизвикателна.
Наред с присъствието на зрели, отговорни и
любознателни млади хора, във всяка аудитория,
във всеки поток се срещат студенти, за които
присъствието на лекции и упражнение е поскоро изключение, и които са под и найскромните академични стандарти на поведение
и учене. Тази очевидност далеч не се ограничава
с нашия Университет и даже – на основата на
опита и наблюденията, които имаме – може да се
твърди, че този проблем се проявява при нас
сравнително по-слабо. За съжаление, системата
за финансиране на ВУЗ в България е такава, че
не промотира стремеж към запазване и
повишаване на общото равнище на полученото
образование, обвързвайки пряко държавната
субсидия с броя на обучаемите студенти и
ограничавайки желателността на прекъсването
н а с т уд е н т и , п о к а з а л и с у б с т а н д а р т н и
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академични резултати.
Преподавателската работа при създалите се
условия е принудена да се ориентира в зрелостта
на студентското мислене (особено “на входа”
след средно образование, т.е. в първи курс), ако
иска да бъде пълноценна и адекватна, а не
формална. Би било полезно да имаме представа
за ценностите, интерпретационните тенденции
и мотивацията за учене на младите хора, с които
работим.
Представеното изследване първоначално бе
замислено като помощно средство (активен
м е т од н а о бу ч е н и е ) п о д и с ц и п л и н и т е
“Организационно поведение” и “
“Организационна култура”, водени от проф. д-р
Марин Паунов и гл. ас. д-р Ирина Данаилова от
катедра “Човешки ресурси и социална защита” в
УНСС, но обещаващите перспективи от
прилагането му ни подтикнаха към едно помащабно проучване, представително за
съвкупността студенти – първокурсници в
Университета.
Целта на анкетното проучване е да изследва
три ключови характеристики на студентите:
1 . О б щ а з р я л о с т ( ком п л е кс н о с т ) н а
мисленето. (Скала от 1 до 4) От особена
значимост в случая са моделите на мислене във
връзка със социалните възприятия (за хора и
социални взаимоотношения); себевъзприятия
(Аз-концепция); степен на развитост на
моралното съзнание (по Лорънс Колбърг).
2. Достигната зрялост на отношението към
висшето образование, към статута на студент и
знанието, получавано в Университета. (Скала от
1 до 4). И тук акцентите са три: отношение към
ролята и мястото на Университета и обучението;
разбиране за функцията на преподавателя в
процеса на обучение; разбиране за смисъла и
значението на получаваните оценки.
3. Мотивация – има няколко параметъра:
- Амотивация, т.е. причината за постъпване в
Ун и в е р с и т е т а е п о - с ко р о с в ъ р з а н а с
нежеланието да се работи, с хедонистичното
отношение към живота по време на
студентството или с някаква форма на социална
инерция. (АМ)
- Основна нагласа при постъпването и
присъствието в Университет е, че те са израз на
конкурентен успех спрямо други (“успяваща”
мотивационна ориентация по МакКлелънд),
независимо от съображения, свързани със
знанието и/или дипломата. Да станеш студент и
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после да бъдеш добър студент е стремеж,
детерминиран от желание за конкурентен успех
(абстрактна амбиция). (NA)
- Мотивационен приоритет от типа “обща
дисциплинираност”, т.е. съзнателност към
всичко, което се прави, независимо дали се
оценява като интересно и полезно или не.
Своебразен пасивен конформизъм спрямо
очакванията на други (напр. родители). (SD)
- Целта на постъпването в университет е
получаването на диплома. Просто и само
диплома, документ, без акцент върху значението
на този документ за бъдещите доходи или
социален статус. Или диплома, но схващана
инструментално – като фактор за повече бъдещи
доходи или по-висок статус. Знанията и в двата
случая са ирелевантни или подчертано
второстепенни. (FI)
- Знанието, получено в Университета, ще
доведе до успех – в кариерата и в обществото.
(KI)
- Общо любопитство към света и всичко
случващо се. Причината за постъпване в
Ун и в е р с и т е т и о с н о в н а м от и ва ц и о н н а
ориентация при академичните изяви е любовта
към познанието изобщо. (CG)
- Причината за постъпване в Университета и
подтикът към изяви в него е получаването на
з н а н и я от о п р ед е л е н и н ау ч н и о бл а с т и
(от разяващи социа лно-икономиче скат а
специфика на нашия Университет), които са
важни и интересни сами по себе си, не толкова
заради връзката им с дипломата и успеха в
живота. (CS)
Изключително важно е да се подчертае, че
изследването не се интересува от
индивидуалното качество на преподаване, от
персонални идентификатори на
респондентите и дори от конкретния ВУЗ (в
случая УНСС), в който беше проведено.
Изследвана е съвкупността студенти,
обучаващи се в първи курс с основна идея да се
изяснят някои важни аспекти, определящи
поведението на студентите през прехода от
средно към висше образование. Благодарим на
всички преподаватели от Катедра „Човешки
ресурси и социална защита”, помогнали за
провеждането на анкетата и на всички
студенти, попълнили въпросника!
Обект на изследването с а студенти,
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обучаващи се в първи курс. Основното
ограничение, с което трябваше да се съобразят
изследователите, е практиче ската
невъзможност анкетното проучване да обхване
100% от записаните студенти.
Предмет на изследването са ключови
характеристики на студентите – зрялост на
мисленето, зрялост в отношението към ученето
и мотивационни ориентации.
Цел на проведеното изследване е на базата на
анкетно проучване да се проучи връзката /и
влиянието/ на зрело стта на студентите
(измерена чрез дименсиите обща личностна
зрялост и зрялост в отношението към ученето) и
техните мотивационни ориентации.
За постигането на тази цел са решени
следните изследователски задачи:
1. Проучване на концепции, отнасящи се до
лично стната зряло ст и мотивационните
ориентации
2. Изследване на връзките и зависимостите
между двете изследвани величини.
Въпросите за мястото на обучението и
значението му в живота на човека, както и в пообщ план - влиянието му при формирането на
ценностните приоритети на националната и
регионалната ни култури върху
интерпретациите на „успех“, „блага“ и др., са
изключително комплексни. Въпреки това, в найобобщаващ порядък може да се изнесе, че е
логично да се формулират следните хипотези:
Хипотеза 1: Ако равнището на зрялост на
студентите е високо, тогава мотивационната
ориентация, отразена в отношението към
ученето, ще бъде интринситна1 (изразена във
влечение към знанието като такова; в наличие на
познавателен интерес към определена материя;
в отговорност, изпълнителност и дисциплина,
независимо от дейността; в стремеж към
успяване (конкурентност) независимо от
дейността, чувство за постигане)
Хипотеза 2: Ако равнището на зрялост на
студентите е ниско, тогава мотивационната
ориентация ще бъде екстринситна (изразена в
оценка на самата диплома като фактор за желан
социален статус и за по-високи бъдещи доходи;
в наличие на оценка за значимостта на
1
Ако използваме с изве стно приближение термина,
първоначално въведен от Макклеланд в малко по-различен
смислов план
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познанието като фактор за постигане на пов и с о к и д оход и ; н а л и ч и е н а о ц е н ка з а
значимостта на познанието като фактор за
постигане на статус).
Хипотеза 3: Ако равнището на зрялост на
студентите е ниско, тогава мотивационната
ориентация ще бъде амотивация ( изразена в
следването на традиции и очаквания от
семейството; инерция; суета, себевъзприятие за
принадлежност към социален слой; повод за
приятен живот )
За целите на изследването беше изработен
въпросник, който съдържа шест дименсии,
отнасящи се до зрело стта (обща и в
отношението към ученето) и единадесет
мотивационни ориентации. Общата зрялост и
комплексност на мисленето се измерва в скала
от 1 до 4. Както вече бе посочено, от особена
значимост в случая са моделите на мислене във
връзка със социалните възприятия (за хора и
социални взаимоотношения); себевъзприятия
(Аз-концепция); степен на развитост на
моралното съзнание (по Лорънс Колбърг).
Достигната зрялост на отношението към
висшето образование, към статута на студент и
знанието, получавано в Университета също е в
скала от 1 до 4. И тук акцентите са три:
отношение към ролята и мястото на
Университета и обучението; разбиране за
функцията на преподавателя в процеса на
обучение; разбиране за смисъла и значението на
получаваните оценки. Мотивационните
о р и е н т а ц и и о бх ва щ ат и н т р и н с и т н а ,
екстринситна и амотивация.
При изработването на въпросника бяха
п р и л ож е н и н я ко л ко п с и хом е т р и ч н и
инст рументи с приемливи равнища на
валидизация. При Колбърг това са Moral
Judgment Interview и в по-голяма степен Defining Issues Test (DIT-2), разработен и
валидиран от Джеймс Рест (Rest, James; Narvaez,
D., Bebeau, M. and Thoma, S, 1999). Льовинджър
ползва разработен от нея тест (Hy, L. X. and
Loevinger, J, 1996), доразвиван от Сюзън
Гройтер. Един от начините за
операционализация на концепцията на Ериксън
се илюстрира добре от работите на Джеймс
Марша (Marcia, James E, 1966). Изхождайки от
обстоятелството, че обект на изследването са
студенти в началните курсове, можем да
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приемем, че от интерес в случая са не всички
елементи (фази) в споменатите концепции, а
само някои, като при това значение биха имали
предимно онези аспекти в лично стното
развитие, които са най-тясно свързани с
академичното поведение на изследваната
с ъ в к у п н о с т, т. е . о н е з и д и м е н с и и н а
индивидуалното развитие, които засягат найпряко ученето, т.е. общата зрялост на мисленето
и моралното съзнание, както и зрелостта на
отношението към знанието и обучението. По
тази причина (и поради наличието на чисто
оперативни съображения), въпросникът,
ползван в изследването, адаптира и прилага част

от споменатия инструментариум. Първите три
въпроса са насочени към общата зрелост на
м и с л е н е то ( п о Е р и кс ъ н и Кол бъ р г ) , а
с л е д в а щ и т е т р и з а с я г ат з р е л о с т т а н а
отношението към знанието и обучението (по
Льовинджър).
Въпросникът стъпва и на още един сериозен
изследователски инструмент - Академичната
мотивационна скала (AMS). Тя е валидирана в
няколко езикови версии (английска, френска и
испанска) и при всички случаи показва добри
нива на съдържателна, времева и конструктна
валидност. (алфи от средно 0.81, устойчивост
във времето ок. 0.8 (Vallerand, R. et al., 1992).

ВЪПРОСНИК
Пред Вас има 6 области, всяка от които – 4 възможни позиции. Прочетете ги и си изберете по
една от тези 4 позиции за всяка област (тази, която Ви допада най-много).
I.
ĈB Може да съм млад, но в общи линии нещата от живота са ми ясни.
ČB Съществуват истини (от типа на това, кое е типично за мъжете и кое – за жените, какво отличава
старите от младите, какви са отношенията между началник и подчинен), от които човек трябва
да се ръководи, независимо кой какво философства по тези теми.
ĊB Трудно е хората да се описват като „добри” и „лоши” и идеите – като изцяло правилни или
изцяло погрешни; и красотата, и добротата, и правилността са относителни понятия.
ÇB Всеки проблем или ситуация трябва да се осмисля от множество гледни точки; истината никога
не е проста.

II.
1.

2.
3.

4.

Чувствам се уникален и изключително способен, независимо дали другите са го забелязали.
ИЛИ: Мисля, че не съм постигнал нищо особено, не съм изградил себе си и съм никой в
социален план.
Важно е да се чувствам приет и влиятелен в групите, които са важни за мен (приятели, колеги и
пр.)
Важно е човек да потъва не толкова в случващото се в момента, а да гледа на нещата в подългосрочна житейска перспектива. Струва ми се важно, човек да се стреми да постига значими
неща в живота си и да се развива.
Всеки човек е сложна индивидуалност и хората не могат да бъдат сравнявани като комплексни
личности, а само по определени показатели.

III.
1.

2.
3.
4.
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Човек живее веднъж и няма нищо страшно да се нарушават норми и ограничения, ако аз искам
така или ако имам интерес от това. Положението на човек в дадена група зависи от това, колко е
борбен и колко е успял да се наложи над други.
Като цяло, хората на моята възраст са по-симпатични от по-възрастните.
В отношенията между хората като че ли най-важното е компромисът и взаимната отговорност.
Хората по принцип са достойни и симпатични, независимо от изключенията и от това, кой каква
професия упражнява или колко е успял в живота. Ако някой е различен от мен, това не означава,
че е по-лош или по-недостоен; хората са невероятно разнообразни и това е хубаво.
Справедливостта е водещ принцип на всяко общество.
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HU1.

2.
3.
4.

Да си студент е досадно, но изглежда важно с оглед на бъдещето. Съществена за мен е
дипломата, която ще взема на края на обучението, честно казано не вярвам, че това, което ме
карат да уча, има особена стойност.
Университетът е място, даващо знание, което може да се окаже полезно за намиране на работа и
за бъдещето въобще.
Основна цел на Университета е да ти помогне да израснеш като личност и да развиеш
способностите си.
Човек израства интелектуално и емоционално цял живот и Университетът е една от стъпките в
това израстване.

V.
1.
2.
3.

4.

Преподавателите са хора, които командват, оценяват и контролират.
Преподавателите са хора с експертни знания, които дават факти и разполагат с отговори на
важни въпроси и решават дали разбираш материала или не.
Преподавателят е авторитетен, когато притежава знания и демонстрира компетентност и високи
стандарти; той е човекът, който помага на научаването предимно чрез провокиране и обмен на
идеи и чрез демонстрация на модели на мислене.
Всеки преподавател и всяка дисциплина са потенциално ценен ресурс, но от мен зависи доколко
ще извлека полза от него.

VI.
ĈB В крайна сметка кой колко е научил е сложен въпрос, това, което има знаение, са оценките,
които си изкарал.
ČB Оценките са важни, защото могат да са значими за бъдещата работа и защото са награда за
усилията и способностите.
ĊB Оценките са мерило за това, доколко си овладял една дисциплина, но те не винаги отразяват
точно количеството на наученото - в някои курсове може да се научи много, дори и да не се
получи висока оценка накрая.
ÇB Оценките са мярка за това, как изглежда представянето ми в някаква област в очите на даден
преподавател към определен момент, а това е само част от голямата картина на ученето ми в
Университета.
По-долу виждате 11 твърдения. Прочетете ги и си изберете онези 3 от тях, които Ви допадат най-много.
1.

„Важна за мен е дипломата, а нещата, които ме карат да уча тук, не вярвам да са особено полезни
È.ÈÏ È ÈÓÙÊÚÊÛÓÈî ' FI).

1- „Приятно е да се възприемам като студент, а не като работник или служител без висше
образование” (AМ).
3.

„Влече ме / интересно ми е, когато става дума за икономика/общество/финанси/хора и пр., т.е. за
някоя/и от областите, изучавани тук” (CS).

4.

„Свикнал съм да се доказвам (по принцип или като побеждавам други), независимо за каква
дейност става дума, включително в следването си” (NA).

5.

„Дипломата си има своето значение, но по-важно е какво ще науча, докато следвам” (CG).

6.

„Някак си беше предопределено да уча тук, защото семейството ми е учило подобни неща /
Изглежда естествено след средното образование да идва висше (в който и да е ВУЗ или
специалност)” (AМ).

7.

„Дипломата като документ отваря врати за по-желателни позиции в обществото или да се заемат
работни места с по-високо възнаграждение” (FI).

8.

„Няколко години имам свобода, шанс за общуване с много хора на моята възраст и възможност
за приятен и сравнително безгрижен живот” (AМ).

9.

„Животът и светът са пълни с интересни неща, вникването в които е удоволствие само по себе
си” (CG).
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1.

„Свикнал съм да си изпълнявам задълженията добре, независимо какви са и дали са ми приятни”
(SD).

2.

„Това, което научавам и натрупвам като знания и умения, ще ми позволи да се издигна в
обществото и да успея в живота или да заемам работни места с по-високо възнаграждение” (KI).

II. Теоретико-методологични и
методически основи на анализа
След Пиаже, в съвременната психология на
личностното развитие на особено радушен
прием се радват концептуализациите на
Ериксън за психосоциалните кризисни фази
(Erikson, Erik H, 1959); Crain, William, 2011),
етапите в развитието на Аз-а, разработени от
Джейн Льовинджър (Loevinger, J, 1976) и фазите
в разитието на моралното съзнание на Лорънс
Колбърг (Kohlberg, Lawrence, 1981).
Основната теза в теорията на Ериксън е, че
личността преминава през осем психосоциални
кризисни стадия, които въздействат значително
върху развитието и личностните особености на
човека. В случая криза означава вътрешен
емоционален конфликт и вътрешна борба или
предизвикателство, през които личността
трябва да премине, за да продължи израстването
и развитието си.
Всеки стадий включва сблъсък на две
противоположни емоционни сили
(„противоположни диспозиции” – по
терминологията на Ериксън). Кризисните
стадии са свързани с етапите в живота на
личността и присъщите им предизвикателства и
напрежения. Положителните емоционни сили
са наречени „синтонични” (например доверие),
а отрицателните – „дистонични” (недоверие), но
разграничаването между положително и
отрицателно в много случаи не е толкова ясно и
еднозначно. Успешното преодоляване на всеки
кризисен стадий предполага постигане на
здраво словен баланс между тези две
противоположни диспозиции.
Небалансираното „залитане” в която и да е от
д в е т е п о с о к и е н е з д р а в о с л о в н о , к ат о
синтоничният дисбаланс води до маладаптация,
а дистоничният – до болезнености. Ако
използваме примера с доверието и недоверието,
балансът се свежда до развитие на доверие в
други хора, в живота и бъдещето, съчетано с
до ст атъчно недоверие (разбирано като
реализъм и способност за преценка) без то да
прерасне в тотална мнителност и съмнение.
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Постигането на такъв здравословен баланс
означава постигането на съвкупности от
„добродетели” или достойнства, силни страни
на личността, сред които има по една основна и
една вторична за всеки стадий. Разбира се,
използването на една или две думи трудно би
обхванало комплексността и дълбочината на
идеята, но би трябвало да бъде достатъчно за
ориентация. В референтната рамка на Ериксън
общата личностна зрелост за интересуващия ни
обект (студенти в първите курсове на
бакалавърската степен) ще бъде повлияна от
преминаването през всички досегашни фази,
като най-силно въздействие биха имали
последните. Това са фазите “принадлежност –
малоценно ст” и “идентично ст – ролева
неяснота”. Синтоничните (хармонични,
позитивни) изходи от тези фази биха означавали
развитие на здравословно социално чувство,
у с е щ а н е з а п р и н а д л е ж н о с т, о п и т в
съзидателността и постигането на резултати,
продуктивно прилагане на умения и процеси,
усещане за собствена ценност и принос,
способност за прилагане на методи и процеси за
преследване на идеи и цели, увереност да се
търсят и посрещат предизвикателства и да се
придобива ново познание, както и положителна
и здравословно висока самооценка, необходима
за обвързване с хора и идеи; лоялност; социална
и междуличностна почтеност, дискретност;
лично достойнство и стандарти за поведение,
гордост и идентичност; идентифициране на
полезни собствени житейски роли и цели в
живота. Маладаптивните изходи са свързани
предимно с появат а на неба лансирани
“фанатизми” (работохолизъм, „маниакален
специалист”), а дистоничните “болезнености” –
с егоцентризъм, екстремизъм на оценките и
поведенията, отрицание (проявяващи се като
инертност, апатия, липса на цел) и социална
изолация. Тези изходи, както е видно, са много и
всеки има своето значение, но в академична
среда може би най-съществени са елементите на
мисленето, свързани със себевъзприятията и
социалния познавателен процес
(комплексността при осмислянето на други
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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хора, взаимоотношения и ситуации).
Извеждайки меодологична о снова за
изясняване на въпроса за личностната зрелост
на студентите, към систематизацята на Ериксън
бихме могли да добавим и идеите на Лорънс
Колбърг (Kohlberg, L 1981). Един от основните
приноси на Колбърг е в това, че обособява и аргументира фази в развитието на моралното
съзнание – фази, които авторите след него детайлизират в повече степени. Нашите ценности
(и начините, по които ги мислим и реализираме)
узряват постепенно, но не всеки човек се придвижва до висшите фази. В Колберговата Фаза 1
ключова роля имат потребностите. В конфликтна ситуация хората, намиращи се на този етап,
виждат само собствените си потребности и интереси. Това е фаза, характерна за децата, когато
им се струва, че те трябва да имат това, което пожелаят. Немалко възрастни обаче си остават на
това ниво цял живот и не успяват да постигнат баланса между здравословната самозащита и егоцентризма. Фаза 2 включва вече и идеята за
справедливост (предимно текущата социалнокултурна дефиниция за справедливост). Тук индивидът се интересува от това, как групата или
обществото са определили какво е добро и зло.
Фаза 3 на Колберг се определя от развитието на
схващането за справедливостта и включва задълбочена осмисленост на проблемите на равенството, взаимността, честността, доброто и
пр.
Стъпвайки върху концепцията на Ериксън,
Джейн Льовинджър се спира на един важен и интересен (особено за това изследване) аспект на
динамиката на личностното развитие: промяната в отношението към познанието и обучението. Най-общо етапите, през които се преминава
– изцяло или само донякъде - в тази сфера са
четири и са разгледани в по-общия контекст на
определени общи житейски нагласи):
- Опортюнизъм. В живота доминират: самозащитност; нагласа за съревноваване и обвиняване на други; мислене в най-общи термини и в
рамките на мъгляви концепции; скромно (непълно и/или неточно) самоосъзнаване; прекрачване на правила с надежда за персонална изгода.
ВУЗ-ът е нещото, което естествено следва след
средното образование. Досадно е, но е важно.
Преподавателите са хора, отговарящи за курсовете, показващи какво да се прави и контролиращи. Оценките са това, което има значение, а не
толкова научаването.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

- Социална ориентация. Общата житейска нагласа вече е по-тясно свързана с това да принадлежиш някъде и да бъдеш добре приет; отношението към хората е по правило приятелско (като
изключим „външните“); стереотипите и клишетата са много важна опора за мисленето и поведението. Отношението към образованието се видоизменя: ВУЗ-ът е мястото, даващо знание, което може да бъде полезно за намиране на подобра работа и за бъдещето въобще. Преподавателите са експертите, които осигуряват фактите
и отговорите. Те казват дали разбираш или не
разбираш материала. Оценките са важни, доколкото успехът може да се окаже значим за бъдещата работа и доколкото са награда за усилията
и способностите.
- Целева ориентация. Появяват се и се утвърждават дългосрочните перспективи в житейските избори; постигането става много важно; в
междуличностните отношения акцентът често
се поставя на взаимната отговорност. Сложността на мисленето е чувствително по-голяма; изградени са стандарти (норми) за самооценка; разбирането на собственото Аз и на другите е поголямо. Основна цел на ВУЗ-а изглежда да ти помогне да израстнеш като личност, да развиеш
своите потенциални способности и да осмислиш по-добре живота си. Знанията на преподавателя, неговата компетентност и стандарти за
съвършенство му дават авторитет. Той може да
помогне на научаването най-вече с процеса на
обмен на идеи и с демонстрация на начина на осмисляне на сложни материи. Оценките са съществени като мерило на това, доколко е овладяна
една дисциплина. Те не винаги отразяват точно
количеството на наученото. В някои курсове може да се научи много, дори да не се получи висока оценка.
- Самоопределяне и релативизъм. Житейската нагласа е концентрирана върху индивидуалността и идеята за самореализация. Все поголяма роля имат понятията за справедливост и
хуманност. Автономността (независимостта) в
отношенията се оценява по-високо; по-висока е
и толерантността към другия. Мисленето е максимално (относително, разбира се) комплексно;
използват се множество гледни точки при осмислянето на даден обект. Живее се с непрестанни
опити за разрешаване на вътрешни конфликти
по повод на разнопосочни и противоречиви задължения, потребности, роли. ВУЗ-ът се разглежда като важна стъпка в процеса на интелектуа-
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лно и емоционално израстване, които продължават цял живот. Преподавателите са потенциално ценен ресурс, от който може да бъде извлечено нещо смислено. Пристига осъзнаването, че в края на краищата самият аз съм отговорен за това, колко и как научавам. Оценките са
мярка за представянето в часовете. Тяхната
първостепенна роля е да дадат информация за това, как изявата изглежда в очите на преподавателя, а това е само част от цялата история.
Спирайки вниманието си върху отношението
към ученето и знанието, няма как да не се отчете
влиянието на социалната среда. Ученето, като
нейна функция, е разгледано в социалноко г н и т и в н ат а т е о р и я , с п о р е д коя т о
„взаимодействайки с другите, хората получават
з н а н и я , ум е н и я , с т р ат е г и и , п р а в и л а и
п о вед е н и я . Ч р е з н а бл юд е н и е то и
взаимодействието с другите, хората се научават
доколко уместно и полезно е дадено поведение,
както и какви са последиците от него. Хората
действат в съответствие с техните вярвания и
очаквания към резултатите от поведението“
(Deci E. and Richard Rian, 2012).
Интересни в тази насока са идеите на
Б а н д у р а , ко й т о п р а в и в р ъ з к а м е ж д у
мотивацията и ученето (Schunk Dale H and Ellen
Usher, 2012). Той диференцира три основни
типа фактори - социални, поведенчески и
персонални фактори и ги определя като причина
и следствие от определено поведение. Няма да
се спираме на идеите му в дълбочина, ще
отбележим само т.нар. учене по косвен начин.
Бандура го определя като съставено от три типа
процеси, които водят до три ефекта:
· Усилване на стимула в отговор на друг
стимул – наблюдават се моделирани действия,
които служат като социални мотиватори за
наблюдаващите да действат по наблюдавания
начин. Например когато човек върви по улицата
и види група от хора, гледащи към прозорец в
дадена сграда, много вероятно ще спре, за да
погледне какво гледат другите. Тук има
мотивация за определено поведение, но няма
учене, защото схемите са свързани с просто
повтаряне на наблюдаваното. Същото е валидно
в схемата „продължавам да следвам във ВУЗ,
защото така се прави, следвам социален модел“.
Характерно за този тип процеси е, че включват
поведения, които обикновено са социално
приемливи. Няма дилема, морален или
ценностен дисбаланс.
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Може да се твърди, че този процес отразява в
някаква степен наличието на амотивация.
· Задръжки или липсата на такива –
наказанието води до поява на задръжки за
определено поведение. Този ефект също е
мотивационен, но не е ново учене. Тук се
включват действия, които са свързани с морални
или законови изисквания или с изживяването на
силни емоции /например страх от последици/.
Тук поведението е кондиционирано изцяло от
външни фактори, т.е налице е екстринситна
мотивация.
· Учене чрез наблюдение – появява се, когато
поведението не съществува, преди да бъде
наблюдавано от обекта. Има четири процеса:
o внимание - наблюдаващите са помотивирани да следват поведения, които са
свързани със статус и постижения. Значение
имат и особеностите на задачата, както и до
колко е важно самото поведение;
o задържане – информацията се кодира и
трансформира в паметта;
o производство;
o мотивация – хората са селективни, те не
учат и не следват всички примери, които
наблюдават. Вниманието се насочва единствено
към дейности, които хората вярват, че ще
доведат до желаните резултати. Мотивацията е
разгледана през призмата на поставените цели,
самоефективността, валентността,
очакванията, социалните сравнения.
Ползата от социално-когнитивната теория
във връзка с ученето и мотивационните
ориентации може да бъде търсена в ползването
на личния пример и насърчаване на желано
поведение, както и за превенция на
амотивацията.
Очевидно, алтернативен (или по-скоро
допълващ) дискурс, който би бил полезен за
изследователските цели при ана лиз на
академичното поведение, е мотивационният.
Той би могъл да се реализира в множество
направления, оползотворяващи посоките на
изследователските търсения в тази обширна
сфера, но в съвременните подходи сред
изследователите като че ли набира популярност
т.нар. “Теория на самоопределението” (Gagne,
M. and E. Deci, 2005; Ryan, R. et al, 2000). И
именно в рамките на тази теоретична парадигма
в последно време се работи по въпроса за
измерването на академичната мотивация и то
предимно с инструмента, наречен AMS “БИЗНЕС ПОСОКИ”
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“Академична мотивационна скала”( Vallerand,
R. et al, 1992; Stover, B. et al, 2012)
С цел прецизиране на терминологията и
преодоляване на твърде амбициозното звучене
на термина „мотиви“, в настоящото изложение
с е въвежда понятието „мотивационна
ориентация“. Това е „характеристика на
отделната личност, която показва тенденцията
тя да отделя повече внимание на някои от своите
желания за сметка на други“ (Паунов М, М.
Паунова, А. Паунов, 2013).
Мотивационните ориентации могат да бъдат
(и в действителност са) повлияни от твърде
много фактори – индивидуални характеристики,
социо-културална среда, традиции в областта на
ученето и отношение на обществото към
обучението и ученето, политиката на държавата,
ценностите и други.
На о сноват а на широкоизве стнат а и
изучавана мотивационна теория за очакванията
и валетността на Виктор Вруум (Vroom V, 1964),
още през 60-те години на миналия век Портър и
Лоулър (Porter, L, Lawler E, 1968) въвеждат в
оборот понятията екстринситна и интринситна
мотивация – понятия, експлоатирани и
популяризирани значително в трудовете на един
от патриарсите на мотивационните изследвания
– Дейвид Макклелънд (McClelland D, 1987),
който разделя мотивите в две големи групи:
- интринситна мотивация (ИМ) – описва
мотивационни подтици и поддържащи и
насочващи поведението механизми, които са поскоро вътрешни (незадължително осъзнавани) и
свър зани предимно със спонт аннат а
удовлетвореност от самата активност – както
като собствено съдържание, така и като
социално-групови измерения и следствия. За
нея е характерно, че:
o мотивите често са несъзнавани от
индивида;
o не е свързана с изпълнението на задачата,
нито с постигането на резултати като такива;
o индиферентна е към качеството на
изпълнение т.е. не е обвързана с конкретни
мотиви. Човек върши това, което върши, просто,
защото му е приятно;
o свързана е с т.нар. „бомбардиране на
вниманието“ - според невролозите мозъкът
избира най-подходящата информация от
огромен набор от стимули, които непрекъснато
ни атакуват. Той филтрира цялата входяща
информация и така „решава“ на какво да обърне
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

внимание и на какво – не. Много често този
процес протича без съзнателно отношение, но
подтикът за действие е налице.
- екстринситна мотивация (ЕМ) –
предполага връзки (“инструменталност”)
между дейността и очакванията за нейните
следствия в социално-групов контекст –
например възнаграждение – т ака че
удовлетвореността идва по линия по-скоро на
тези очаквани следствия, а не на самата
активност. Тя включва всичко, което може да
бъде описано като подтик за действие.
Поведението е повлияно от някакви външни за
лицето фактори или вътрешни подбуди. Тук
могат да влязат както успеха, така и постигащата
мотивация по Макклеланд, последните нива на
потребностите на Маслоу, така и простата
връзка усилие – резултат. Основният постулат е,
че хората имат причина да се държат по
определен начин и да поддържат определено
поведение.
Концепцията за мотивите е обогатена с още
състояние, при което човек не е мотивиран от
някакви подбуди, няма лично удовлетворение от
вършенето на дадена дейност, а просто действа
„по инерция“. Това е т.нар. състояние на
амотивация. Този тип поведение е свързан със
следването на модели или просто „носене по
течението“.
На тази основа се развива и концепцията за
когнитивната оценъчност 2 , експлоатираща
въздействието на екстринситната върху
интринситната мотивация (Deci E, C Wayne and
Judith Krusell, 1975; Ryan R, 1982.). Въпреки
серията от плодотворни и полезни изследвания,
осъществени в рамките на CET, се оказва, че
простата дихотомия интринситна-екстринситна
мотивация е трудна за приложение в реална
организационна среда и има потребност от
д и ф е р е н ц и р а н е и ко н к р е т и з и р а н е н а
екстринситните фактори. Тази задача се решава
3
от последвалата Теория за самоопределението ,
която разграничава екстринситните фактори по
степен на автономност (интринситниата
мотивация е изцяло автономна (Deci E and
Richard M. Rian, 2012; Deci E and Richard M.
Rian, 2004; Gagne, M. and E. Deci, 2005; Ryan, R.
et al. 2000). Тази теория е експериментирана в
областта на обучението и ученето и към момента
2
3

CET - Cognitive Evaluation Theory
SDT – Self-Determination Theory
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е най-широко използваният мотивационен
модел в области като медицина, спорт и
образование, затова ще бъде представена в
дълбочина.
4
Теорията на самоопределението включва
няколко мини теории, координирането на които,
според авторите, „позволява покриването на
всички типове човешко поведение“. Това са:
1. Концепция за когнитивната оценъчност
(Cognitive evaluation theory) – тази минитеория
има за цел да обясни ефектите на социалната
среда върху интринситната мотивация /ИМ/.
Авторите задават доста интересен въпрос –
какво се случва с ИМ, когато на лицето бъде
предложена награда за дейност, която то е
изпълнявало по вътрешни подбуди? Проведени
са 128 изследвания, които са показали, че
конкретните награди /като например парите/
намаляват трайно ИМ до момента, до който
усилието се свързва с наградата. Когато обаче
наградата е вербална /похвала например/, това
води до увеличаване на ИМ. Диси и Раян
допускат, че има два когнитивни процеса, чрез
които контекстуалните фактори оказват влияние
върху ИМ - локус на контрола и компетенцията
на лицето. Външния локус на контрола води до
подтискане на ИМ, докато вътрешния – до
нейното увеличаване. Когато дадено събитие
увеличава наблюдаваната компетентност, ИМ
нараства и обратното.
Как влияе социалната среда?
Контролиращият и информационния аспект на
социалната среда влияят върху локуса на
контрола и компетенциите, а от там – и на
социалната среда. Експериментите показват, че
когато имаме изпъкващ контролиращ елемент
на средата, ИМ намалява. Други показват, че
наказанието, крайните срокове, състезанието и
оценяването намаляват ИМ най-вече, защото са
приемани като някаква форма на контрол.
Интере сното е, че на събития, които
повишават ИМ, е отделено относително помалко внимание. Фактори като наказание,
форма на контрол и др. имат само частично
значение поради влиянието на
междуличностния климат. Това е показано от
Раян в няколко експеримент а – когато
позитивната обратна връзка е предоставена
4

* изложението по-долу включва подробни разяснения относно
твърденията на авторите
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само като информация, а средата е възприемана
като „пресираща“, /например задачата просто
„трябва да се върши добре“/, тогава обратната
връзка е възприемана като форма на контрол.
Ако пък монетарните възнаграждения са
представени в среда, възприемана като „лишена
от оценъчен компонент“, те не подтискат ИМ.
Теорията стига даже по-далеч – всяка форма на
контрол, дори самоконтрола, намалява ИМ,
докато липсата на такъв я увеличава.
ИМ е типична за дейности, които могат да
бъдат характеризирани като интере сни,
и н т е л е к т у а л н и , п р е д и з в и к ат е л н и и л и
естетически интересни. Когато липсват тези
характеристики, трябва да има екстринситна
причина, за да бъдат извършвани.
2. Теория за органичната интеграция
(Organismic integration theory) – втората
минитеория засяга интернализацията на
ценностите и наличието и липсата на регулации.
Формулирана е, за да обясни развитието и
динамиката на екстринситната мотивация, както
и степента, в която индивидите приемат
нормите и ценностите на техните групи и
култури.
Интернализацията /преминаването на
екстринситната в интринситна мотивация/ е
естествен процес. Авторите я обвързват с
автономността. Интернализацията няма начало
и край, може да бъде разглеждана като
континуум, започващ от амотивацията и стигащ
до ЕМ:
г Амотивация – липсва подтик за действие.
Когато хората са амотивирани, те не действат
или действат пасивно, следвайки модели.
г Интринситна мотивация – прототип на
автономно поведение. Автономността като
понятие, има две значения – едното е свързано с
наличие или липса на власт за вземане на
решения, с независимостта. Другото – с
източника или причината за поведението.
г Eкстринситна мотивация – и свързаното с
нея екстринситно мотивирано поведение –
характеризирано с четири типа регулация:
o Външна регулация – автономността е
най-ниска. Свързана е с наличието на награди
или избягване на наказания. Тази концепция е
заложена в идеите на бихейвиоризма.
o О т р а з е н а р е г ул а ц и я – въ н ш н ат а
регулация е приета, но на повърхностно ниво.
Ключов елемент е наличието на контрол. Този
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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тип поведение е свързан с избягване на болката и
срама и е обвързано със самооценката.
o Регулация чрез идентифициране –
включва съзнателно оценяване на целта или
регулацията на поведението, приемане на
поведението като персонално важно. Когато
индивидът се идентифицира с действието или с
ценно стт а, която то изразява, поне на
съзнателно ниво, регулациите са персонално
одобрени.
o И н т е г р а т и в н а р е г ул а ц и я – н а й автономнат а форма на екст ринситно
мотивирано поведение. То е резултат, когато
идентификациите са оценени и са довели до
конгруентност с персоналните ценности, цели и
нужди. Този тип регулация има много
характеристики, подобни на ИМ. Без значение,
че са пряк израз на волево поведение,
интегративно мотивираното поведение е
свързано с наличието на определени резултати,
а не с интерес или радост от извършваното.
Авторите подчертават, че този континуум е
създаден, просто за да визуализира Теорията на
самоопределението. Поради тази причина те
изрично уточняват, че според тях не е
необходимо интернализацията да мине през
всички регулации.
3. Теория за каузалнат а ориент ация
(Causality orientation theory) – тук са включени
отно сително ст абилните индивидуални
р а з л и ч и я . В к л юч ва т е з и а с п е кт и от
персоналността, които са съществени за
регулациите и опита. Определят се три
ориентации, които се различават по степента на
самодетерминиране – свързана с
автономността, с контрола и амотивацията.
Тези три мини-теории според авторите
позволяват предвиждане на опит а и
поведението като с е ползват т райните
ориентации на хората.
4. Теория за базисните потребности (Basic
needs theory) – обяснява връзката между
мотивацията и целите, свързани с постигането
на добро здраве и благополучие.
Основополагащата теза на STD е именно
различната автономност на екстринситните
фактори. Напр. ако една задача е безинтересна
или незначителна за изпълнителя (отсъства
интринситен елемент), поведението му може да
се активира по линията на очаквани блага,
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

получавани отвън (одобрение, статус, награда и
п р . ) . То ва е с л у ч а я т н а ко н т р ол и р а н а
екстринситна мотивация и води до ситуации от
типа на “Работя, когато шефът ме наблюдава”. В
други случаи на екстринситна мотивация е
налице поведенско саморегулиране с по-високи
нива на автономно ст, т.е. по линия на
интернализиране на външни фактори (приемане
на външни ценности, отношения и регулативни
механизми малко или повече като свои). Така
STD въвежда континуум на самоопределянето между екстремумите на контролирана и
автономна екстринситна мотивация и в по-общ
план: от амотивация, през няколко (обикновено
4) степени на екстринситна мотивация,
о б о с о бе н и н а о с н о ват а н а ко н т р ол а и
автономността, до напълно автономната и в найвисока степен самоопределяща интринситна
мотивация.
Теория на самоопределението е един много
амбициозен модел, с който авторите Диси и Раян
с е о п и т ват д а ул е с н я т и з с л ед ва н е то и
разбирането на човешкото поведение.
Тази обяснителна конструкция на STD се
и з п о л з в а и н т е н з и в н о к ат о т е о р е т и ко методологична основа за много мотивационни
изследвания в сферата на образованието преди
в с и ч ко к а т о ко н ц е п т у а л н а о с н о в а н а
споменатата по-горе Академична мотивационна
скала (AMS). Скалата съдържа 28 айтема,
разделени в 7 суб-скали съответно за измерване
на три типа инстринситна мотивация, три типа
екстринситна мотивация и амотивация.
Академичнат а мотивационна ска ла е
ва л и д и р а н а в н я кол ко е з и ко в и в е р с и и
(английска, френска и испанска) и при всички
случаи показва добри нива на съдържателна,
времева и конструктна валидност. (алфи от
средно 0.81, устойчивост във времето ок. 0.8
(Vallerand, R. et al., 1992).
Определянето на движещите сили,
регулиращи поведението на студентите, би
могло да подпомогне избора на различни
подходи, целящи повишаване на мотивацията.
Например ако преобладава екстринситната
мотивационна ориентация, усилията трябва да
бъдат концентрирани в интернализацията,
превръщането на външните стимули във
вът решни подбуди. Ако инт ринситнат а
мотивационна ориентация има превес, акцентът
трябва да бъде поставен върху осигуряването на
подкрепа и развиване на потенциала, в
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развиване на нагласи към ученето. При
наличието на амотивация подходът трябва да
бъде доста по-комплексен и задълбочен.
Академичните мотивационни ориентации са
изключително важен елемент от живота на
хората, които се занимават с образование и
обучение. Изследването и познаването им може
да подпомогне както работата на
преподавателите, така и на всички, ангажирани
в тази сфера.
III. Резултати и изводи от изследването
Проведеното изследване обхваща 974 човека,
обучаващи се в първи курс в Университета за
национално и световно стопанство:

студентите смятат, че макар и да са млади,
нещата от живота са им ясни). Около 80% от
студентите показват нива над средната степен по
комплексност на мисленето. Резултатите
показват, че 67.1% от студентите подкрепят
позицията, че всеки проблем трябва да се
о с м и с л я о т м н ож е с т в о гл е д н и т оч к и .
Интересното е, че между този тип зрялост и
амотивацията не се открива зависимост. Това е
доста показателно за влиянието на културата
върху мотивацията за учене. Изграждането на
една по-комплексна и точна представа за света
не е свързана с осъзнаването, че образованието е
средство за по-добър, смислен и
удовлетворяващ живот. Примерите, доказващи
обратното, в политическия, социалния и
културния живот са достатъчно много и доста
показателни.

Фиг.1. Изследвани лица по пол

О т тя х 1 7 . 9 % с ъ ч е т а ват р а б от ат а и
обучението, 82.1% са ангажирани единствено с
учене.
Последващото изложение има за цел да
предложи подробен и изчерпателен анализ на
анкетното проучване, като се следва структурата
на въпросника.
1. Зрялост и комплексност на мисленето

Фиг. 2. Разпределение на студентите по
характеристиката „Зрялост и комплексност на
мисленето“

Първото каре от четири твърдения в анкетата
се отнася до дименсията „зряло ст и
комплексност на мислене“. Зрелостта и
комплексността на мисленето на изследваната
съвкупност може да бъде оценена като висока
(въпреки забавния елемент, че около 10% от
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Фиг. 3. Разпределение на студентите по зрялост
на себевъзприятието

Второто каре в анкетата засяга дименсията
„зрялост на себевъзприятието“. Повече от
половината студенти /55.5%/ показват висока
зрялост /но не най-високата 4 степен/ по
отношение на самовъзприятието – т.е. отчитат
н е о бход и м о с т т а от и з п ол з ва н е то н а
дългосрочна перспектива и необходимостта от
развитие. Най-високата степен на зрялост
показват относително малко от изследваните
лица - 26.7%. Те осъзнават, че човек е сложна
индивидуалност и точната оценка на качествата
им може да става само ако се сравняват
определени показатели. Приблизително ¼ от
респондентите са на най-ниското ниво в това
отношение. Това е пряк индикатор за ценностна
несигурност и ясно сочи, че абдикирането на
средното училище от възпитателните му
функции дава резултат и на последващите
образователни равнища. Може би не бива да се
забравя, че преподавателят и в училище, и във
ВУЗ има както преки възпитателни функции
(отговорно сти по повод на оне зи от
преподаваните теми, които имат етични
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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измерения), така и косвени, свързани с давания
пример, с демонстрирани модели на мислене и
поведение.
Добре е да се отбележи, че не се наблюдава
зависимост между тази изследвана
характеристика и амотивацията. Наличието на
висока зрялост на самовъзприятието не оказва
съществено влияние върху желанието /или
нежеланието/ за учене.

Фиг. 5. Разпределение на студентите по степен
на обща зрялост и комплексност на мисленето

Ако разделим общата зрялост (OZ) на три
степени – висока, средна и ниска, анализът на
данните показва, че преобладаващата част от
студентите са със висока степен на обща зрялост
56.4%; 33.6% - средна. Относително малко са
респондентите с ниска степен - 10.1%. (фиг.
№5).
Фиг. 4. Разпределение на студентите по степен
на развитост на моралното съзнание

Третият сегмент от анкетата се отнася до
характеристиката „Степен на развитост на
моралното съзнание“. 48.9% показват висока
степен на развитост на моралното съзнание
/най-високата по 4 степенната скала/– тези
студенти изразяват мнение, че да си различен, не
означава, че си по-лош или по-недостоен. На
този етап справедливостта има важно значение
и се дефинира като „водещ принцип за всяко
общество“.
Притеснително е, че приблизително ¼
(23.9%) от изследваните студенти не виждат
нищо лошо в нарушаването на норми и
ограничения, ако имат интерес от това. Отново
културалните особености имат мощно влияние.
В това твърдение личи ясно изразен
партикуларизъм, изразен в стремеж за спазване
на правилата, когато е изгодно и заобикалянето
и м въ в в с е к и м ом е н т, в ко й т о т о в а е
благоприятно за индивида (Тромпенаарс Ф, Ч.
Хамптдън, 2004)
Изброените дименсии /първи три сегмента от
анкетата/ – социални възприятия,
себевъзприятия и морално съзнание - формират
т.нар обща зрялост на мисленето

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

2. Степен на зрялост в отношението към
учението и знанието.

Фиг. 6. Разпределение на студентите по
характеристиката „зрялост в отношението към
ВУЗ“

Четвъртото каре в анкетата се отнася до
дименсията „зрялост в отношението към
Университета и обучението”. 2/3 от студентите
са на най-високото, четвърто ниво - 65.2%
осъзнават, че човек израства цял живот и
университетът е стъпка в лично стното
израстване. Едва 6.9% смятат, че да си студент е
досадно, но е важно с оглед на бъдещето. Според
тях единствено дипломата има значение, тъй
к а т о з н а н и я т а , ко и т о с е п о л у ч а в а т в
университета, са със съмнително практическо
приложение. Интерпретациите на ролята и
смисъла на получавните оценки от изпити
демонстрират значително по-незряло мислене
(над 80% от студентите са на ниво под
максималното, което означава – например – че
на оценките се отдава по-голямо значение,
отколкото би трябвало, за сметка на ценността
на наученото.

29

Фиг. 7. Разпределение на студентите по
характеристиката „зрялост в отношението към
преподавателите“

Фиг. 9. Разпределение на студентите по
характеристика „зрялост в отношението към
ученето и знанието“

В пето каре е обхваната дименсията
„Отношение към преподавателите“. Около
половината от студентите (51.3%) са на
максимално ниво на зрелост във връзка с
разбирането за ролята на преподавателя – те
осъзнават, че преподавателите са хора, които
могат да помогнат и да демонстрират, но самото
усвояване на материала не е под техен контрол.
За съжаление всеки втори студент е склонен да
подценява своята отговорност за процеса на
научаване и има не съразмерно високи
очаквания за ролята на преподавателя в това
о т н о ш е н и е . То з и н ач и н н а м и с л е н е е
своеобразен израз на външна локализация на
контрола и е пряко свързан с амотивацията.

Разгледаните последни три дименсии зрялост в отношението към ВУЗ, отношението
към преподавателите и зрелост в отношението
към оценките - формират т.нар. обща зрялост
към ученето и знанието.

Фиг. 8. Разпределение на студентите по
характеристиката „зрялост в отношението към
оценките“

В шесто каре се изследва дименсията
„Отношение към оценката“. Забележитело
голям дял от студентите демонстрират найвисоки равнища на зряло ст, изразена в
отношението към оценките - 93.3% от
изследваните (74.5% - 3 и 18.8% - 4 равнище). Те
подкрепят мнението, че оценките не могат
обективно да отразят количеството на наученото
– те по-скоро са мерило за това до колко е
овладяна дадена дисциплина и какво е
представянето в часовете.
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Фиг. 10. Разпределение на студентите по
харастеристика „Обща зрялост към ученето и
знанието“

77.8% от студентите са на етапа, наречен
„Целева ориентация“ – предпоследна степен на
зрялост в отношението към знанието и ученето.
Характерни за този етап са промяната на
ценностите и акцентът върху развитието на
собствените способности. На този етап от
развитието си студентите считат за значимо
получаването на диплома, разглеждат знанието
като средство за постигане на статус или доходи,
водени са от общото любопитство за научаване
на нови неща, независимо какви са те.
Посочените връзки са рагледани малко поподробно в следващата точка от изложението.
3. Мотивационни ориентации
В последната част от анкетата са приложени
седемте мотивационни ориентации:
AM – амотивация
NA – постигане на конкурентен успех,
търсене на победа в името на успеха
SD - дисциплинираност
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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FI – значимост на дипломата
KI – връзка „знание – успех в живота“
CG – любопитство, наличие на отношение
към знанието по принцип
CS – конкретно любопитство, желание за
придобиване на задълбочени знания в
определена област.
Тези мотивационни ориентации най-общо
могат да бъдат обобщени в три големи групи:
г Интринситна мотивация – тук попадат
CG, CS, NA, SD:
o Влечение към знанието като такова –
интелектуално любопитство
o Познавателен интерес към определена
материя
o О т г о в о р н о с т, и з п ъ л н и т е л н о с т и
дисциплина, независимоо от дейността
o Стремеж към успяване (конкурентност)
независимо от дейността, чувство за постигане
г Екстринситна мотивация – FI, KI.
o Самата диплома е фактор за желан
социален статус
o Самата диплома е фактор за по-високи
бъдещи доходи
o Наличие на оценка за значимостта на
познанието като фактор за постигане на повисоки доходи
o Наличие на оценка за значимостта на
познанието като фактор за постигане на статус.
г Амотивация – AM:
o Традиции и очаквания от семейството
o Инерция
o Суета (себевъзприятие за принадлежност
към социален слой)
o Повод за приятен живот

Фиг. 11. Разпределение на студентите по
дименсията „Мотивационни ориентации“

между знанието и успеха в живота (разбиран
като социален статус и доходи). Почти всеки
т р е т и р е с п о н д е н т е п о с оч и л о т го в о р ,
индикативен за амотивация (13.5 %) или
присъствие в Университета само заради
дипломата (14%). На практика това означава, че
а ка д е м и ч н о т о п о в е д е н и е н а н а д ¼ о т
студентската маса е силно повлияно единствено
или предимно от получаването на диплома, от
идеята за следването като възможност за
няколко години свобода, приятен и сравнително
б е з г р и ж е н ж и в о т, и л и о т п р и я т н о т о
самовъзприятие като студент, а не като работник
или служител без висше образование.
Може би изненадващо малко (6,8%) са
отговорите, свързани с желанието за успех по
принцип – т.е. такъв отговор биха дали хора,
обичащи състезанието по принцип и оценяващи
високо победата сама по себе си, независимо от
областта на постигането й. Други изследвания
показват забележително високи нива на
постигащата мотивационна ориентация сред
българите. Очевидно, студентският статут не се
смята за особен успех и стремежът към
състезателност с колеги по време на следването
не е особено значим мотивационен фактор.
Обща изпълнителност и дисциплинираност
(разбирани в случая по-скоро като черта на
характера) са посочили като мотив също едва
под 10% от студентите. Също толкова
анкетирани са показали осъзнато избирателно
от н о ш е н и е к ъ м и ко н ом и ч е с к и т е и
обществените науки като области на знанието
(едва 9.85%). По следното означава, че
професионалната ориентация на над 90% от
студентите е повлияна по-скоро от престижа на
професията или от очакванията за социален и
доходен статус, а не толкова от осъзнат и
целенасочен интерес към икономиката и
обществото като науки и практики.
Доста по-висока е относителната тежест на
мотивации, свързани с общ, принципен интерес
към знанието, любознателност и
изследователско любопитство като цяло, а не
толкова в икономиче ските, социалните,
правните и управленските науки (ок. 25%).
Подобна тежест има и мотивът „знанието носи
повече шансове за социална реализация”
(ок.22%).

Националните ценностни приоритети към
момента в България може би са в основата на
факта, че студентите масово не виждат връзка
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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4. Зрялост и мотивационни ориентации
4.1.Обща зрялост и комплексност на мисленето и мотивационни ориентации
Spearman's
Rho – (OZ)

CorrelationCoeff.
Sig. (2-tailed)
N

OZ
1.000
.
974

q_AM
**
-.122
.000
974

q_NA
**
-.108
.001
974

q_SD
.008
.805
974

q_FI
**
-.114
.000
974

q_KI
**
.152
.000
974

q_CG
**
.125
.000
974

q_CS
.062
.054
974

Таблица 1. Непараметрична корелация между общата зрялост и мотивационните ориентации

Направената проверка за връзка между
общата зрялост и комплексност на мисленето и
амотивацията установи наличието на
обратнопропорционална зависимост.
Наблюдава се корелация с обратен знак (-108)
между нивото на обща зрялост и мотивационна
ориентация тип „Конкурентен успех“, победа в
името на успеха. Това е логично - съзряването на
личността предполага наличие на оценка за това
кое е ценно и кое – не. Състезателния елемент,
вплетен в тази мотивационна ориентация, не би
трябвало да бъде характерен за последния етап
на зрялост – точно това се потвърждава в
получените резултати.
Няма връзка между общата зрялост и
дисциплинираността като мотивационна
ориентация. Това е логично, до някъде. Нивото
на дисциплинираност, наличието или липсата
на такава е свързано донякъде с навиците, със
съществуването на изисквания за спазване на
правилата. Човек може да бъде дисциплиниран
и в ранна детска възраст, без това да означава, че
е достатъчно зрял.

Между общата зрялост и възприемането на
дипломата като значима има
обратнопропорционална връзка (-0.114). Това
може да се очаква, тъй като последният, 4 етап на
зрялост, е свързан с осмислянето на доброто,
важното, ценното. На този етап човек осъзнава,
че дипломата сама по себе си няма нужната
тежест и значимост, ако не е придружена със
съответното количество знания, умения и
компетенции. За да постигне успех и да се
утвърди в определено професионално поприще,
човек трябва да бъде „подплатен“ не просто с
диплома, а със знания и умения. Тази
зависимост се потвърждава и от връзката „Обща
зрялост - знание и успех в живота“ (0.152).
Общата зрялост има връзка и с общото
любопитство (0.125). Това е обяснено още от
Зенон и неговият „кръг на познанието“ - колкото
повече знания се усвояват, толкова повече
неизвестни се появяват, толкова повече въпроси
изникват. Интересно е, че не се открива такава
връзка при конкретното любопитство –
зрелостта не се отразява върху желанието да
знаеш повече в някаква конкретна област.

4.2. Зрялост към ученето и знанието и мотивационни ориентации
Постигането на изследователските цели изисква проверка за наличието (или липсата) на
корелация между зрелостта към ученето и знанието и мотивационните ориентации.

Spearman's
rho ZU

CorrelationCoef.
Sig. (2-tailed)
N

ZU
q_AM q_NA q_SD
**
1.000 -.095
.043
-.025
.
974

.003
974

.180
974

.440
974

q_FI
**
-.232
.000
974

q_KI
q_CG q_CS
**
**
.132
.131
.077
.000
974

.000
974

.016
974

Таблица 2. Корелационна зависимост между общата зрялост към ученето и знанието и
мотивационните ориентации
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Както можеше да се очаква, корелацията
между зрелостта в отношението към ученето и
знанието и амотивацията е
обратнопрорционална (- 0.095). Най-високата
степен на зрялост е свързана с оценка на ВУЗ-а
като място, което развива потенциала и
подпомага интелектуалното и емоционално
израстване. На този етап човек развива силна
вътрешна локализация на контрола, изразена в
лична отговорно ст за всичко научено.
Изследваната корелационна връзка потвърди
хипотезата, че колкото по-ниска е зрелостта,
толкова по-висока е амотивацията.
Изследването показа, че не се наблюдава
зависимост между зрелостта в отношението към
ученето и конкурентния успех. Това също е
очаквано и логично. На този етап личността е
изградила собствени критерии за оценка и
съизмерването с връстниците не представлява
особен интерес. Най-високото равнище на
зрялост предполага наличие на стремеж към
ком п е т е н т н о с т, л и ч н о с т н о и з р а с т ва н е ,
с а м оу с ъ въ р ш е н с т ва н е . Та з и т е з а с е
потвърждава от положителната корелационна
връзка между зрелостта в отношението към
ученето и мотивацията, породена от жажда за
знание и успех в живота (0.131), както и от
обратнопропорционалната зависимост със
значимостта на дипломата като мотивационен
ориентир (-232). Зрялото отношение е свързано
с възприемането на преподавателите като
източник на знания, на ВУЗ-а – като място за
развитие на потенциалните способности, на
оценката – просто като ориентир.
Мотивационната ориентация тип
„ Д и с ц и п л и н и р а н о с т “ н е ко р е л и р а с ъ с
зрелостта. Това има своето логично обяснение –
студентът може да бъде дисциплиниран,
изпълнителен, да следва и изпълнява срокове и
задачи, просто защото „така трябва“ или защото
„така се прави“.
Зрелостта към ученето е свързана с
любопитството, отношението към знанието.
Интересно е, че няма корелация с конкретното
знание. Тук може би основно значение има
фактът, че част от студентите никога не са
изучава ли икономика, нито специа лни
предмети, които са част от обучението в УНСС.
Хипотеза 1: Не се потвърждава. Няма връзка
между високата обща зрялост и зрелостта в
отношението към ученето от една страна и
интринситната мотивационна ориентация от
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

друга.
Хипотеза 2: Не се потвърждава по отношение
на общата зрялост. Потвърждава се при втората
изследвана дименсия на зрелостта – тази в
отношението към ученето. Изследването
показа, че когато развнището на зрялост в
о т н о ш е н и е т о к ъ м у ч е н е т о е н и с ко ,
мотивационната ориентация е екстринситна.
Както се очакваше, ниските нива определят
обратнопропорционална връзка със
значимостта на дипломата и
правопропорционална такава с връзката знание
– успех.
Хипотеза 3: Не се потвърждава – нивата на
зрялост не корелират с амотивацията.

Таблица 3. Корелационна зависимост между
„обща зрялост и комплексност на мисленето“ и
„пол“

Проверката за разлики в зрелостта на
студентите в зависимост от техния пол показа,
че има корелация между общата зрялост и
комплексност на мисленето и пола - жените в
изследваната съвкупност са по-зрели от мъжете
(таблица 3). Не се открива такава корелационна
зависимост между общата зрялост към ученето
и пола (таблица 4).

Таблица 4. Корелационна зависимост между
„обща зрялост в отношението към знанието и
ученето“ и „пол“

Изследването показа, че голяма част от
студентите в първи курс не са амотивирани,
дори напротив – идват в университета с
любопит ство. За съжа ление, това не е
достатъчно, за да се осигури пълноценен и
ефективен образователен процес. Усилията
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само от страна на преподавателите не са
достатъчни. Студентите би трябвало да идват в
университета с ясни идеи какво ги очаква там,
какви усилия трябва да полагат, кои са
приемливите поведенчески модели. Така че
усилията на всички, ангажирани с
образованието и обучение, особено в сферата на
средното образование, би трябвало да бъдат
ориентирани към развитие на зряло отношение
към процеса на учене. В рамките на системата на
средно образование би било хубаво да се
акцентира върху изграждане на ясна представа
за какво служи висшето образование, как
допринася за развитието на личността, какви
професионални умения може да развива.
Изграждането на ясна връзка между
собствените усилия и постигнатите резултати,
развитието на вътрешна локализация на
контрола биха били изключително полезни на
студентите. Даването на адекватна оценка на
д и п л о м ат а к ат о т а к а в а , н а р о л я т а н а
преподавателя и на оценките би помогнало на
студентите да развиват адекватни очаквания и да
преценяват по-добре собственото си място в
образователния процес. Това от една страна би
улеснило работата на преподавателите във ВУЗ,
а от друга - би подпомогнало постигането на повисока ефективност на самата система за
обучение.
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Ïóáëè÷íî-÷àñòíî
ïàðòíüîðñòâî:
Ïåðñïåêòèâè çà
ðàçâèòèå  íà
ïðèìåðà íà Áúëãàðèÿ
Èâàéëî Áååâ*
Въведение
Към момента на финализиране на
изследването, в НС се обсъжда проект на ЗИД на
ЗК, с който се отменя сега съществуващия
ЗПЧП. С предлаганите изменения действително
се избягват много от вътрешните противоречия
в с ега съще ствуващат а уредба, но
същевременно – и предлаганата уредба страда
от множество слабости (най-съществените вече
маркирани). Накратко: перспективите пред
ПЧП по сега действащата нормативна уредба
са меко казано „спорни“. Но с предлаганото
изменение – посредством ЗИД на ЗК, се
очертават и нови „предизвикателства“. Това
логично насочва анализа към коментар на
новата (евентуална) уредба на ПЧП у нас.
Предварително трябва да се отбележи, че в
разрез със ЗАН – предлаганото изменение е
внесено за обсъждане в НС, но без изискуемата
ц я л о с т н а о ц е н ка н а въ зд е й с т в и е то н а
Законопроекта (вкл. финансова оценка)1. Освен
самата отмяна на ЗПЧП – показателна за
валидността и на авторовия извод на основата на
проведения анализ, с мотивите към
законопроекта (първо обсъждане в пленарна
зала), се валидизира и правилността на
интерпретацията на концесиите – като форма на
ПЧП. В тази връзка в цитираните мотиви е
посочено, че “… от прилагането на закона се
очакват следните резултати: разширяване на
възможностите за използването на концесията
като форма на публично-частното
партньорство за създаване на публични
ресурси, блага и услуги при високо качество и
ползи както за публичния и за частния сектор,
*

д-р Ивайло Беев, УНСС
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2

така и за обществото като цяло“ .
Изложение
Първата интересна подробност относно
предлаганото изменение на ЗК е, че с чл., ал.1 от
него, се посочва, че със закона се „урежда
публично-частното партньорство“ (per arg.чл.1,
ал.1). Тази формулировка е смущаваща – закона
е за концесиите, а с него се урежда ПЧП – така
както е прогласено с цитираната разпоредба.
Действително – в ал.2, се посочва, че „този закон
урежда и концесиите“. Формалната логика сочи,
че израз на добра законодателна техника е
разместването на алинеите – което ще отрази
адекватно волята на законодателя да уреди
концесиите за строителство и предоставянето
на услуги, като проявна форма на ПЧП, а не ПЧП
да се сведе до тези форми на концесиониране.
По-нататък е посочено, че концесиите се
възлагат при спазване на приложимите правила
относно държавните помощи (per arg.чл.5, ал.3).
На практика – с предлаганото изменение не се
преодолява посочената като слабост тежка
административна процедура по ЗДП. Всъщност
наличието на такава утежнена процедура
показва принципното неразбиране на
същностния икономически смисъл на ПЧП
(от страна на нормотвореца). Да припомним:
ПЧП е всяко взаимодействие между публичния
и частния партньор, но това доктринално
определение „идва твърде късно“ (парафраза на
Хайек), когато са се натрупали множество от
с п е ц и ф и ч н и ф о р м и н а п р оя в л е н и е н а
взаимодействието между публичните власти и
бизнеса, при които производството, респ.
доставката, на публични блага е финансирано от
частния сектор. Казано иначе: генезиса на
явлението е покзателно, че правителството
прибягва до ПЧП, когато няма необходимия
финансов ресурс. Тогава другото лице на
ПЧП е генерирането на скрит публичен дълг:
- „дълг“, защото конкретната дейност
(проект) се финансират със средства на частния
1

На този факт е обърнато (по официален ред) внимание и на
вносителите – виж: Становище на Американската търговска
камара в България (АТКБ), депозирано в деловодство на НС
сигнатурен номер: ПГ-606-01-11 от 29 юни 20169та година (на
практика 20 дни след внасянето от МС в НС на Законопроекта).
Б.а.
2
Виж: Доклад относно първо гласуване на Законопроекта за
концесиите, сигн.номер на НС вх.№653-11-10 от 04 юли 2016-та
година (подчертаното – мое). Б.а.
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партньор; и
- „скрит“, защото всъщност влаганите
3
средства не се отчитат като заемни .
По-съществен е макроиконмическия ефект,
който се генерира, а именно: че това дава
възможност на правителството чрез ПЧП да
запази активна дейност по доставката на
публичните блага (алокативна функция),
като при това се спазва определена фискална
дисциплина (стабилизираща функция). При
това създаваните активи не обременяват
бюджета – това са случаите на ПЧП във формата
на „Оперативни концесии“; „Проектиранестроителство-експлоатация-поддръжка“;
„Проектиране-строителство-финансиранеподдръжка“; „Строителство-притежаниеексплоатация-прехвърляне“; „Строителствопритежание-експлоатация“4. В тази връзка,
съгласно Наръчника на Евростат (2004), в глава
„Дългосрочни договори между правителството
и неправителствени партньори (ПЧП)“ към
ESA-95, са дадени указания за
правителствения дефицит и
правителствения дълг, съгласно които
„съвместно придобит актив се отчита от
оператора, когато той носи икономическите
рискове по ПЧП договора“. Получава се така, че
посредством ПЧП, правителството финансира
публични дейности, без да утежнява бюджета.
Но липсата на дори едно ПЧП па ЗПЧП
недвусмислено показва, че този потенциал на
ПЧП у нас не е разгърнат – това на фона на
перманентни дефицити и външни заеми за
финансирането му. И тук – интере сна
подробност: у нас няма счетоводен стандарт,
който да решава проблема, нито има МСС, а
се налага по аналогия да се прилагат „някакви“
правила, заимствани от страни, където са
разработени (например: от ЮАР)5.
Връщайки се към оценката на Законопроекта,
трябва да се отбележи и друг съществен
проблем, произтичащ от обхвата на концесиите.
Той е определен с чл.7, ал.2 – строителство,
услуги и ползване на държавна или общинска
собственост. Останалите форми на ПЧП (виж
3

В този смисъл – виж: Hill, D. “WHY PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIPS DON'T WORK”, L.2015, стр.9 и сл. Б.а.
4
По-подробно – виж: Маркова, М. „Счетоводни проблеми
свързани с отчитането на ПЧП“, С.2011, стр.372 и сл. Б.а.
5
Подробно по този въпрос – виж: Маркова, М. „Счетоводни
проблеми свързани с отчитането на ПЧП“, С.2011.
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по-горе в текста), като концесионирането на
подземни богатства, съучастия в смесени
дружества, предоставянето на социални услуги,
финансирането на социални дейности и т.н.,
отново остават извън законова регламентация –
като явни форми на ПЧП. Нещо повече: в
Мотивите към Законопроект 602-01-29 за Закон
за концесиите дословно е посочено, че: „Извън
обхвата на законопроекта остават случаите на
публично-частно партньорство, при които
публичен и частен партньор обединяват
усилията си за извършване на дейности в две
основни насоки:
1. Дейности, които включват възлагане на
ст роителство и/или услуги, при които
п а р т н ь о р и т е р а з п р е д е л я т п ом е ж д у с и
оперативния риск така, че както частният, така и
публичният партньор да бъдат изложени на
колебанията на пазара…..
2. Дейности, които не включват възлагане от
публичен орган на строителство, услуги или
доставки. Тези случаи са извън обхвата на
пакета директиви за обществените поръчки и
ко н ц е с и и т е . Та к и ва д о го в о р е н о с т и с а
създаването на публично- частните дружества
(joint venture), правила за които понастоящем са
уредени със ЗПЧП. Доколкото тези правила са
странични на основния предмет на ЗПЧП,
запазването им не е аргумент против неговата
отмяна. В действащото законодателство е
налице законова празнота относно цялостното
регулиране на отношенията, свързани с участие
на държават а и общините в търговски
дружества, включително за образуване на
еднолични търговски дружества. Поради това е
необходимо и препоръчително да се инициира
изработването на отделен закон, който да
уреди посочените обществени отношения. До
приемането на такъв закон, за да се отговори на
очакванията за разрешаване на голямото
разнообразие от възможни хипотези, при които
публичен и частен партньор обединяват
у с и л и я т а с и , ко е то с е г а е с и л н о
възпрепятствано от действащите ограничения
в Закона за държавната собственост и в Закона за
общинската собственост, се предлагат промени
6
в д в ат а з а ко н а “ . И з въ н о бх в ат а н а
законопроекта остават и предоставянето на
социални услуги, както и финансирането на
социални дейности (при тях е налична друга
6

Подчертаното – мое, вместо коментар – визираното е
показателно само по себе си в достатъчна степен. Б.а.
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колизия – конкуренция на реда за възлагане
между този на ЗОП и другия на Закона за
с о ц и а л н о п од п ома г а н е ( З С П ) , н о т а з и
„особеност“ е разгледана в последващия
тескст).
Към „проблематичните законодателни
разрешения“, трябва да се причислят и
разпоредбите на чл.7, ал.1 и на чл.8, ал.1, където
концесиите за строителство и услуги са
дефинирани като ПЧП, докато концесиите за
подземни богатства – с препращаща норма, се
уреждат от ЗПБ (per arg.чл.25), т.е. те не са ПЧП.
Защото ЗПБ формално остава извън обхвата на
П Ч П , у р е д е н с ъ с З К . Та к а о т н о в о с е
възпроизвежда практиката, наложена от
поредното законодателно решение, на „явни“ и
„неявни“ форми на ПЧП.
По отношение на „проектно дружество“ и
„публично-частно дружество“ се запазва
дефинирането им като капиталови търговски
дружества (КТД) – per arg.чл.21, ал.1 и чл.22,
7
ал.2) . И в предлагания Законопроект, друга
уредба относно посочените видове дружества
няма, а видно от устойчивото им ползване (като
правно-организационни форми) – би следвало в
ДР да с е предвиди тяхна по-подробна
8
дефиниция .
Интересен момент представлява
възможността за сключване на почти „вечна“
концесия – от порядъка на 50 и повече години
(per arg.чл.34, ал.3). Действително – предвидена
усложнена процедура през НС, а самата тя се
възлага с Решение на НС. По този начин –
очертаното предимство на ПЧП по ЗПЧП
(действащ)9, оглед на продължителността на
ПЧП, се елиминира.
Тревога буди разпоредбата на чл.37, който
о п р е д е л я с ъ д ъ р ж а н и е т о и о бх в ат а н а
държавната политика за концесиите, като
проблематиката на ПЧП остава косвено
засегната – през очертаната политика за
концисии. Казано иначе: ако целта на закона е
7

Критичен анализ относно двата вида дружества, с оглед на
правно-организационната им форма, виж: Виж: Беев и Пешев,
“ПЧП – състояние и перспективи. Част 1“, кн.3/2016, сп.“ИА“.
Б.а.
8
В тази връзка е изразено сходно виждане в цит.становище на
АТКБ (виж предходна бел. под линия). Б.а.
9
По този въпрос, виж: Беев и Пешев, “ПЧП – състояние и
перспективи. Част 1“, кн.3/2016, сп.“ИА“. Б.а.
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уреждането на обществените отношения в
областта на ПЧП, то би следвало това да намери
и адекватен словесен израз – при формулиране
на държавната политика в тази област, а не тя да
се свежда до политика по концесиите. Въпреки
това – посоченото решение съдържа и известно
предимство: отпада необходимо стта от
поддържането на два паралелни регистъра –
един за ПЧП и един за концесии (както е според
действащото в момента законодателство); и
освен това отпада необходимосттта (респ.
съкращават се разходите на ресурси) за
изготвянето на съответните стратегически
документи – национална стратегия (per
arg.чл.45, ал.1)., оперативен план (per arg.чл.45,
ал.2) и др., и в двете области едновременно.
Запазва се разрешението относно планирането
на средствата в ДБ (per arg.чл.45, ал.4), като
условие за осъществяване на концесията, респ.
на ПЧП. С разпоредбата на чл.42, на агенцията
за приватизация и след приватизационен
контрол (АПСК), се вменяват контролни
правомощия, изразяващи се във възможността
да формулира и отправя предложения за
„…отстраняване на системни проблеми“ (per
arg.чл.42, ал.4), което е интересно решение, с
оглед н а това, че всъ щн о ст А П СК ще
контролира отношенията в областта на ПЧП,
при това – за наличие на системни проблеми.
Подготовката и възлагането на концесия,
респ. на ПЧП, съгласно законопроекта на
практика възпроизвежда и сега действащия ЗК,
както и сега действащия ЗПЧП (виж. чл.55 и сл.,
Раздел ІІ). С посоченото разрешение се
преодолява „системната“ слабост, констатирана
в предходния анализ – на преуреждане на
уредени обществени отношения. В този смисъл
следва това разрешение да се оцени като
положително, но известен размисъл буди
решението ПЧП да се учредява само на основата
10
на една процедура , предвидена в ЗОП (per
arg.чл.52, ал.2) – т.нар. „открита процедура“.
При „открита процедура“ всъщност има „скрит“
елемент – това изготвянето на т.нар. „техническо
задание“, както и на оценъчната методика, по
която ще с е ранжират по стъпилите (и
допуснати) предложения (оферти). В същината
си „техническото задание“ е матрица, в която
10

За процедури с „трансграничен интерес“ се предвидени
повече възможности: открита процедура, пряко договаряне и
състезателен диалог (per arg.чл.52, ал.1). Б.а.
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следва да се вмести предложеното с офертата, а
оценъчната методика – измерва степента на
съвпадение. Същевременно – няма никаква
методология, която да се спазва при изготвянето
на оценъчната методика, която се свежда до
о п р ед е л е н н а б о р от к р и т е р и и , и м а щ и
определено тегло – при изготвянето на
окончателната оценка. Често вместо същинска
оценъчна методика – съществените параметри
са въздигнати като условия за допустимост,
респ. като основания за отстраняване от
процедурата на участник, подал съответната
оферта; а като оценъчен критерий е заложено
„най-ниска цена“. Колко и как корелира найниската цена с необходимото качество, при
изискуем обем – въпроса е дискусионен11. Не е
я с н о ( н я ма кол и ч е с т в е н а н а л и з , р е с п .
изискуемата от закона ОВР) доколко такова
разрешение е резонно за концесиите, но тъй като
закона цели „уреждането на отношенията по
ПЧП“, то със сигурност за уреждането на
последните посочената форма не винаги е найудачна. Наред с това – с нищо не мотивирано
12
разрешение , препратките към реда на ЗОП
не са реализирани с помощта на препращащи
норми, а е налице възпроизвеждане на
елементи от процедурите по ЗОП, което
отново индицира на нежелания феномен на
„преуреждане“, включително и контролноотменителното производство пред КЗК. Нещо
повече: в мотивите към законопроекта се
изтъква като първостепенна причина именно
ограничените възможности на ЗК за възлагане
на концесия (вече всъщност на ПЧП) –
единствено на основата на „открита процедура“.
По тази причина е недоумително, защо
разширяването на възможностите за възлагане –
с пряко договаряне или състезателен диалог, не
са приложени за всички ПЧП, а само за тези с
трансграничен интерес (per arg.чл.52, ал.1).
Напълно объркващо е основанието за отмяна на
ЗПЧП – защото „Законът за публично-частното
партньорство предвижда публичният партньор
да определя частния партньор чрез провеждане
на процедура по ЗОП“, а за последните се
твърди, че „…Процедурите по ЗОП не са
подходящ вариант за ПЧП проекти, защото те
се реализират чрез дългосрочни, комплексни и
11
Виж например: Schmalensee, R. „Testing the Differential
Efficiency Hypothesis“, М.1985
12
Справка: Мотиви към Законопроект 602-01-29 за Закон за
концесиите. Б.а.
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сложни договори, изискващи специфика в
съдържанието на документациите за участие,
методологията и организацията на разглеждане
и оценяване на офертите, и защото процедурите
по ЗОП с а предназначени за избор на
изпълнители на договори с продължителност
максимум 5 години“ – и същевременно: отново
избора е по реда на ЗОП, дори по-рестриктивно
– само чрез една от процедурите по ЗОП
(„открита процедура“). В Мотивите буквално е
посочено: „Откритата процедура, която
единствено е допустима по действащия ЗК, не
отговаря на условието за гъвкавост. Това се
споделя и от ЕК с мотив, че откритата процедура
не предоставя възможност за договаряне между
публичния и частния партньор“, но въпреки
това – „междуведомствената работна група,
назначена от министър-председателя, прие за
обосновано със законопроекта да се допусне
провеждането и на открита процедура, която да
се прилага при концесиите без трансграничен
интерес, които по правило са с относително помалка сложност и с по-голяма степен на
сходство, когато се предоставят голям брой
концесии за един вид обекти – държавна или
общинска собственост“. Казано накратко: и това
разрешение буди известно безпокойство –
с ъ зд а ва й к и о бе кт и в н и т руд н о с т и п р ед
разгръщането на цялостната палитра от
възможности за ПЧП; както и създавайки
специални – по отношение на ЗОП, процедурни
правила13.
Разрешението от ЗПЧП – относно
последиците при прекратяване на договора за
ПЧП, по „причина за която отговаря“ частния
партньор (чл.63, ал.2, т.1 от ЗПЧП – действащ), е
еквивалентно с това – дадено за прекратяване по
вина на концесионера (per arg.чл.150, ал.3, т.1).
С оглед баланс на икономическия интерес, това
разрешение е логично, но остават възраженията
(виж по-горе в текста), ако на концесията се
гледа като на вид ПЧП. В Мотивите към
Законопроект 602-01-29 за Закон за концесиите
е посочено, че: „Директивата за концесиите не
дефинира икономическия баланс на концесията,
но определя промяната на този баланс като едно
от условията, при настъпването на които е
налице съществено изменение на концесионния
13
При по-специализиран прочит се идентифицират колизии
между двата реда (този на ЗОП и този – вменен с предлагания
Законопроект), но техния коментар не е тук. Б.а.
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договор. В контекста на разпределението на
рисковете и в съответствие с добрата европейска
практика действащият ЗК въведе понятието
икономически баланс на концесията, който е
определен като равновесие между ползите и
рисковете за концедента и за концесионера.
Законопроектът запазва изискването за
поддържане на икономически баланс на
концесията, който трябва да е налице във всеки
етап от действието на концесионния договор.
Пряката последица от въвеждането на принципа
за поддържане на икономически баланс е
о п р ед е л я н е то н а о б с тоя т е л с т ват а , п р и
настъпването на които този баланс се нарушава,
както и последиците от това. Основното
практическо значение на икономическия баланс
на концесията е възможността при откриване на
процедурата за определяне на концесионер да се
определят обстоятелствата от фактически или
правен характер, свързани с възложеното
строителство и/или услуги или с обекта на
концесията, при настъпването или изменението
на които балансът може да се наруши. Ако
последиците от тези обстоятелства са изначално
определени с клауза за преразглеждане,
изменението на икономическия баланс може да
се използва като основание за изменение на
концесионния договор“, а също: „Дължимото от
концедента обезщетение е аналогично на
о б е з щ е т е н и е т о , ко е т о с е д ъ л ж и п р и
прекратяване на концесионния договор по вина
на концедент а, тъй като причините за
недействителността на концесионния договор
се дължат на действия или бездействия на
концедента“, но не това е видно с даденото
разрешение.

бюджетни средства за финансиране от
държавата“ – меко казано буди недоумение. Така
от една страна вносителите считат, че не се
изискват някакви средства за реализиране на
ПЧП, а от друга – предвиждат, отделянето на
такива от ДБ за целите на ПЧП. Прегледа на
мотивите на вносителите на ЗИД на ЗК, не
съдържа задължителния елемент – оценка на
въздействието от предлаганата регулация: поне
не и съобразно методиката, приета с ПМС №549
от 25 юли 2015-та година. Нейното наличие би
дало възможност за един съдържателен
критичен анализ на извършената ОВР. От
ф о р м а л н а гл е д н а т оч к а , Мо т и в и т е н а
з а ко н о п р о е к т а с ъ д ъ р ж ат с ъ о т в е т н и т е
реквизити, изискуеми в съответствие на
д е й с т ва щ ат а к ъ м м ом е н т а н а в н а с я н е
нормативната база. В този смисъл, разпоредбата
16
на чл.73, ал.2 от ПОДНС , е изпълнена. Така в
Мотивите е обособена „Част V“: „Финансови и
други средства, необходими за прилагането на
закона за концесиите“. Буквално – още с първото
изречение, е обективирано меко казано
„смущаващо“ изявление: „За прилагането на
законопроекта не се изискват финансови и
други средства“. Изразено с терминологията на
доктрината на ОВР – според вносителя на
Законопроекта няма „административни“
разходи, които да включват „…разходите на
п у бл и ч н и я с е к т о р п о въ в е ж д а н е т о и
прилагането на регулациите, като прилагането
включва администриране и контрол, правоохранителни и право-раздавателни дейности.
Всички те имат фискални измерения и не е
т р уд н о д а бъ д ат о с т о й н о с т е н и “ 1 7 . Н о
„административни разходи“ възникват и за
частния сектор, които имат сродно съдържание
и поради което, за измерването им се прилага
общата методология на Standard Cost Model
(SCM). Този модел е приложим, както при
определянето разходите на частния сектор
(фирмите и домакинствата) по изпълнението на
регулациите; така и на държавата (публичния
сектор).

Логичен, завършен и цялостен би бил анализа
на съществуващата или на предлаганата
нормативна уредба на ПЧП, ако или ЗПЧП (при
някое от гласуванията в НС – за приемането му),
14
или Законопоректа за нов ЗК , съдържаше
15
същинска ОВР – и на тази основа да се извърши
критичен анализ. Посоченото от вносителите (в
Мотиви към Законопроекта), че „за прилагането
на законопроекта не се изискват финансови и
Сравнителния анализ на вариациите на SCM,
други средства“, както и че за „прилагането на използван в различни страни от ЕС, показва
новия Закон за концесиите определените н е с ъ щ е с т в е н и о т к л о н е н и я о т н о с н о
представените по-долу характеристики и
14

Сигн.номер 602-29-01 /09.06.2016 на НС.
Това е едно от първите възражения към вносителите (от
29.06.2016), което представлява и нарушение на ЗАН, както и на
ПМС №549 – виж цит.писмо на АТКБ. Б.а.
15
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16

ПОДНС на 43-то НС на РБ. Б.а.
Виж: Пашев, Вълев и Брусарски, „Ръководство за оценка на
въздействието в България“, С.2014., стр.70-71. Б.а.
17
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Ïóáëè÷íî-÷àñòíî ïàðòíüîðñòâî:...
методология на този модел. При всички
идентифицирани случаи на официа лна
приложение на SCM, те се използват за оценка
на „административната тежест (вар.: бреме,
разходи)“, която създава регулацията. Използва
се калкулация от типа:
АВ = (Н х W) х (NB x F)

(13)

където:
А В – к а л к ул и р а н а с т о й н о с т н а
административната тежест;
Н – б р о й ч а с о ве , н е о бход и м и з а
прилагането на регулативните дейности;
W – почасова ставка;
NB – брой на засегнатите дейности;
F – честота на засягане.
В SCM се разграничават три равнища на
изчисление на административното бреме:
такова възникващо за държавата, бизнеса и
домакинствата. Методиката – за всяко от
равнищата, е сходна с тази описана по-горе. Още
повече, че в помощ, и на бизнеса, и на
държавната администрация, има разработен
web-базиран инструмент (т.е общо достъпен и
работещ на принципа „7/24“)– т.нар. “help desk“,
позволяващ незабавното и автоматично
калкулиране на административните разходи
Всъщност – критичния прочит на цитраното
„умозаключение“, показва обезпокоително
наличие на „късогледство“ у вносителя:
очевидно е, че в пред вид е имано липсата на
„финансови и други средства“ само за
публичния сектор, т.е. в разрез с ПМС №549,
административните разходи за бизнеса –
въобще не са обект на коментар. Същевременно
– в логическо противоречие с оценката
относно липсата на разходи за фиска, с второто
изречение от визираните Мотиви е посочено, че
се предвижда да се определят (т.е. отделят)
с р ед с т ва от б юд же т а н а д ъ р ж а ват а з а
изпълнението на предвидените ПЧП.
Действително – такива (т.е. ПЧП) може и да
няма и от това да следва, че няма и да има
необходимост от „отделяне на средства от
бюджета“, но предвидените със ЗК дейности –
по създаването на стратегически документи,
поддържането на база данни, регистри и т.н.,
р е с п . а н г а ж и р а н е н а а д м и н и с т р ат и ве н
капацитет за това, безусловно изискват
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влагането на съответния ресурс. В този смисъл е
легитимно да се изведе заключението, че тази
част от оценката не е издържана. По-нататък е
п о с о ч е н о , ч е „ с в ъ з л а г а н е т о н а т. н .
„самофинансиращи се конце сии” ще се
освободи значителен финансов ресурс от
бюджета, който ще се пренасочи за финансиране
на други неотложни публични нужди“.
Безусловно се съгласяваме с тази констатация.
Финалния „акорд“ на визираната част от
Мотивите на вносителя, че „с възлагането на
конце сии за ползване на държавна или
общинска собственост ще се осигурят приходи
на държавата“ – можеше да се причисли към
безусловно точните и верни заключения, ако не
беше „уточнението“, че това ще произтече „чрез
извършване на най-ефективната постигната в
състезателната процедура стопанска дейност“.
Значението на последното трудно се поддава
на разбиране. Как точно се постига „стопанска
дейност“ чрез състезателна процедура (по
ЗОП), а тя на свой ред – да предопределя
„ефективността“ й? В най-добрия случай, може
да се приеме, че вносителя не е намерил найудачен словесен израз на идеята, че на основата
на процедурата по ЗОП, при спазване на
неговите принципи – „открито ст“ и
„прозрачност“, право „на живот“ ще получи
онази инициатива, която носи най-големи
ползи за обществото и така ще съдейства за
постигането на конституционно
прокламираните цели пред държавната
организация: демократична, правова и
социална държава. Но за да може да се направи
извод в тази насока, съгласно и възприетата
методология на ОВР чрез „новия“ ЗАН, трябва
да с е „изследва съотношението между
формулираните цели и очакваните резултати“
(per arg чл.19, ал.2, изр.2 от ЗНА).
Очаквани резултати от прилагането на закона
за концесиите са очертани в последната „Част
VІ“ на визираните Мотиви:
· р а з ш и р я ва н е н а въ зм ож н о с т и т е з а
използване на концесията като форма на
публично-частно партньорство за създаване на
публични ресурси, блага и услуги при високо
качество и ползи както за публичния и за
частния сектор, така и за обществото като цяло;
· развитие на инфраструктурата и на услугите
без или със минимално финансово участие на
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държавата/общините;
· създаване на възможност за използване на
опита на частния сектор за постигането на
ефективност и ефикасност при предоставянето
на услуги от обществен интерес и внедряването
на иновации, свързани с повишаване на
каче ството и нама ляване на ценат а на
предоставяните услуги;
· п о в и ш а в а н е н а ко н к у р е н ц и я т а н а
вътрешния пазар чрез създадените
допълнителни възможности за насърчаване на
частните инве стиции в строителството,
поддържането и управлението на обекти на
техническата и на социалната инфраструктура и
в извършването на дейности от обществен
интерес;
· постигане на дългосрочни ползи от
концесията както в икономически, така и в
обществен аспект.
Видно от представено, вносителя (съзнавано
или не) е очертал именно онези ползи за
обществото, чрез които с новата регулация, ще
съдейства за постигането на конституционно
прокламираните цели пред държавната
организация: демократична, правова и социална
д ъ р ж а ва . П о с оч е н ото з а п о р ед е н п ъ т
валидизира авторовата хипотеза, че ОВР
следва да е подчинено на доказателствен
анализ именно в очерт аните насоки.
Същевременно – липсата на количествен
анализ, придава „пожелателност“ на тези
намерения.
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Заключение
С текущия анализ, стана ясно значението на
ЗОП като операционализираща технология по
възлагане на ПЧП. Това по категоричен начин
налага неговото самостоятелно разглеждане, но
ЗОП сам по себе си е замислен като технология
за осъществяването на публични разходи: per
arg. чл.1 от ЗОП, където се посочва, че чрез ЗОП
се определят „принципите, условията и реда за
възлагане на обществени поръчки с цел
осигуряване на ефективност при разходването
на бюджетните средства“. С други думи: в
с ъ щ и н с кото с и п р ед н а з н ач е н и е З О П е
оперционализиращата техника на
„колективното потребление“, а то на свой ред е в
основата на всяка стабилзационна програма.
Казаното поставя по безусловен начин ЗОП като
център в анализ, който ще представя на
уважаемат а аудитория – в по следваща
публикация.
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анализиране. Посредством него се осигурява
необходимата информация за управлението на
предприятията от публичния сектор.
Бюджетните организации, подобно на
*

гл.ас.д-р Веселин Деков,
гл.ас.д-р Гергана Цончева
Икономически университет Варна
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предприятията от реалния сектор на
икономиката (небюджетните предприятия),
притежават собствени активи. Закона за
счетоводството (ЗСч) и регламентациите в
приложимите счетоводни стандарти (в частност
НСС 16 ДМА) дават дефиниции за дълготрайни
активи, които се прилагат с еднаква сила както в
н е б юд ж е т н и т е , т а к а и в б юд ж е т н и т е
организации.
П р и д о б и ва н е то н а а кт и в и от ед н о
предприятие изисква те да се заприходят по
тяхнат а историче ска цена (цена на
придобиване, себестойност, справедлива
стойност) или друга цена в съответствие с
действащите счетоводни ст андарти.
Специфична особенност при отчитането на
ДМА в бюджетните предприятия/организации е
източникът им на придобиване. Този източник е
под формата на държавни или общински
средства, предоставени за ползване, за разлика
от стопанските предприятия, при които
източникът за придобиване на ДМА е
собственият и/или привлеченият капитал.
Според разпоредбите на НСС16 ДМА същите
с а : у с т а н о в и м и н еф и н а н со в и р ес ур с и ,
придобити и притежавани от предприятието,
които:
а) имат натурално-веществена форма;
б) се използват за производството и/или
доставката/продажбата на активи или услуги,
за отдаване под наем, за административни или
за други цели;
в) се очаква да бъдат използвани през
повече от един отчетен период.1
В практиката на бюджетните организации
обаче, постановленията на НСС 16 ДМА не
в а ж ат в п ъ л н а с и л а п р и о т ч и т а н е н а
придобитите активи. Прилагането на
приложимите стандарти, наред с въвеждането в
сила на ДДС 20/2004г. от Министерство на
финансите (МФ) наложи отчитането на ДМА да
става задбалансово (земи и прилежащи
терени, инфраструктурни обекти и такива с
обществена значимост) От дадените в т.16.3 /
16.8 ДДС 20/2004г. разяснения става ясно, че
при придобиването им, същите следва да се
осчетоводяват като разход (сметки от гр. 60 и
техните подсметки). Едва тогава придобитите
ДМА се завеждат по сметки от гр.99 Други
1

Вж. т. 2 на СС 16, http://balans.bg/177-nss-16-dylgotrajnimaterialni-aktivi/ , Последен достъп: 10/05/2017г.

43

задбалансови активи и пасиви и
кореспондиращи задбалансови сметки. Това
отчитане обаче не е присъщо за балансово
признатите ДМА, каквито с а сградите
например.
Ясна аргументация за небалансовото
отчитане на земите, прилежащите терени и тези
с художествена и историческа стойност в
бюджета се дава в Ръководството за прилагане
на Сметкоплана на бюджетните предприятия
(СБП) от 2001г., а именно:
- горепосочините активи не се използват за
извличане на икономическа изгода, а по-скоро
притежателите им изпълняват функция на
съхраняване и поддръжка, без да имат правото
на свободно разпореждане с тях;
- Липсата на достатъчно специализирани
счетоводни кадри в бюджетните организации,
които да извършат оценка при придобиването и
преоценка при последващото им оценяване;
- Счита се, че повечето ДМА са „публични
блага“ т.е. обекти с обществена значимост
(паметници на културата, паркове, пътища,
сгради с обществена значимост и пр.), за което
ползването и извличането на изгоди от тях е
практически невъзможно;
- Балансовото завеждане на ДМА би
подвело потребителите на информация относно
разполагаемите и подлежащи на използване
ресурси;

налага те да бъдат оценени по вече споменатата
п о - г о р е и с т о р и ч е с к а ц е н а , а ко г а т о
придобиването става за продължителен период
от време (при формиране на себестойност
например при строеж на сгради по стопански
начин) натрупаните разходи за придобиване на
актива...:
а) се капитализират в сметки от гр.20
Дълготрайни материални активи,(сгради)
б) се отчитат като разходи чрез сметки
от гр.60 Разходи по икономически елементи на
СБП и съответните задбалансови записвания
(земи и прилежащи терени).

Към групата на активите, отчитани
задбалансово от бюджетните предприятия,
спадат всички земи, гори и трайни насаждения,
инфраструктурни обекти (в т.ч. площади,
улично осветление, тротоари, пътища, мостове
и пр.), ДМА предназначени за специални
дейности (напр. по отбрана и сигурност), ДМА с
художествена и/или историческа стойност (в т.ч.
2
паметници, музейни експонати и ценности , но
без сградния фонд), книги в библиотеките и
3
т.н. За нуждите на настоящата разработка
авторът счита, че интерес за читателите биха
породили начините на отчитане както на земите,
така и на самия сграден фонд, собственост на
бюджетните организации в периода 2004г. 2017г.
Първоначалното придобиване на ДМА
2

параграф VII, т.40 на СБП/2001г.
ДДС 20/2004г. https://www.minfin.bg/bg/page/1039 , Последен
достъп: 10/05/2017г.
3
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Пример4 (придобиване на ДМА):
ОТЧИТАНЕ ПО ПРИМЕРА НА СБП 20042 0 1 4 г. ( С м е т к о п л а н н а б юд ж е т н и т е
предприятия)

ОТЧИТАНЕ ПО ПРИМЕРА НА СБП 20042 0 1 4 г. ( С м е т к о п л а н н а б юд ж е т н и т е
предприятия)

Б юд же т н о п р ед п р и я т и е „ К м е т с т в о Х“(второстепенен разпоредител) придобива
земя в следните случаи:
1. „Кметство - Х“ закупува 100 дка земя х 800
лв./дка от ЗК„Слънце“ с. Голямо ново.
Дължимата сума е изплатена от РС в лв.

Бюджетна организация „Кметство - Х“
придобива административна сграда в
следните случаи:
1. Въз основа на Решение № 1/20ХХг. на
първостепенен разпоредител с бюджетни
средства, бюджетно предприятие
„Кметство - Х“ (второстепенен
разпоредител) закупува сграда от „Иван
Петров“ ЕООД на стойност 10 000 лв. (без
ДДС). Заплатено е, със средства от банковта
сметка, обезщетение на продавача на имота
в размер от 2 000 лв.

За придобитата чрез покупка земя в отчетна
група „Бюджет“/“Извънбюджетни сметки и
фондове“ (ИБСФ) (от усл.1):
Дт 6077 Разходи за придобиване на земя
в страната – 80 000 (100 дка х 800лв./дка)
Кт 4010 Доставчици – 80 000
- ЗК„Слънце“с.Голямо ново

За покупката на сградата в отчетна група
„Бюджет“/“Извънбюджетни сметки и
фондове“ (ИБСФ) (от усл.1):
Дт 2031 Административна сграда – 10
000 - сграда
Дт 4511 Разчети за ДДС – 2 000
Кт 4010 Доставчици – 12 000
-„Иван Петров“ЕООД

За завеждане на придобития актив по
задбалансовите сметки на бюджетната
организация в отчетна група
„Бюджет“/“ИБСФ“:

За отчитане на платеното на продавача
обезщетение:
Дт 2031 Административна сграда – 2 000
- обезщетение
Кт 5013 Текуща банкова сметка в лв. – 2
000

Дт 9901 Земи, гори и трайни насаждения – 80
000 (100 дка х 800лв./дка)
Кт 9981 Кореспондираща сметка за
задбалансови активи – 80 000 (100 дка х
800лв./дка)

Цена на придобиване: покупна цена + преки
разходи по придобиване = 10 000 + 2 000 = 12 000
лв.

За изплащане на задължението към ЗК
„Слънце“ с. Голямо ново в отчетна група
„Бюджет“/“ИБСФ“:
Дт 4010 Доставчици – 80 000
- ЗК„Слънце“с.Голямо ново
Кт 5013 Текущи банкови сметки в лева
– 80 000

4
Примерът е адаптиран за нуждите на настоящата статия по примера на: Матова – Головина, А. Ползване на задбалансовите сметки
от бюджетните предприятия. //Експерт, 05/2004, с.46-50.
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2. „Кметство - Х“ получава безвъзмездно 50
дка земя с пазарна стойност 850 лв./дка от
поземления фонд на бюджетно предприятие
„Кметство - Z“.

2. „Кметство - Х“ получава безвъзмездно
административна сграда с пазарна стойност
120 000 лв. от
а) „Кметство - Z“(бюджетна организация в
същата организационна структура);
б) „БАН“ (бюджетна организация в друга
организационна структура);
в) физическо/юридическо лице.

За получената безвъзмездно (чрез дарение от
друга бюджетна организация или физическо
или юридическо лице) земя (усл.2):
В отчетна група „Бюджет“/“ИБСФ“:

За получената безвъзмездно (чрез дарение от
друга бюджетна организация или физическо
или юридическо лице) сграда (от усл.2):
В отчетна група „Бюджет“/“ИБСФ“:

Дт 9901 Земи, гори и трайни насаждения – 42
500 (50 дка х 850 лв.дка)
Кт 9981 Кореспондираща сметка за
задбалансови активи – 42 500 (50 дка х 850
лв.дка)

Дт 2031 Административни сгради – 120 000
а) Кт 4500 Вътрешни разчети – 120 000
-бюджетна организация “Кметство - Z”
б) Кт 7692 Прехвърлени нефинансови ДА
от/към други сектори на икономиката – 120
000
-бюджетна организация “БАН”
в) Кт 7413(4) Получени капиталови помощи и
дарения в натура от страната – 120 000

3. Взема под наем от Иван Иванов 30 дка
земеделска земя в землището на общината.
Наемната стойност с включен ДДС е
20лв./дка.
За наетата от физическо/юридическо лице
земя (усл.3):
В отчетна група „Бюджет“/“ИБСФ“:
Дт 6073 Разходи за наеми на земя в страната –
600 (30 дка х 20лв./дка)
Дт 4511 Разчети за ДДС – 120
Кт 5013 Текущи банкови сметки в лева –
720

3. Взема под наем от Иван Иванов
а д м и н и с т р а т и в н а с г р а д а . Н а ем н а т а
стойност с включен ДДС е 5 000 лв./мес.
В отчетна група „Бюджет“/“ИБСФ“:
Дт 6071 Разходи за наеми в страната – 5000
Дт 4511 Разчети за ДДС – 1000
Кт 5013 Рс в лв. – 6000
Или (4897 Задължения към други кредитори –
местни лица) – 6000

За задбалансово завеждане на наетите чужди
активи:
Дт 9110 Чужди дълготрайни активи – 600 (30
дка х 20лв./дка)
Кт 9981 Кореспондираща сметка за
задбалансови активи - 600
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Намалението на ДМА в бюджетните придприятия в периода от 2004 г. до 2014г. следваше
следната последователност за земите и сградите, а именно:
Бюджетно предприятие „Кметство – Х“
решава да продаде 80 дка. обработваема земя,
след взето решение на Общинския съвет, и
организиран публичен търг. Същият е
спечелен от ЗК „Развитие“, тъй като
кооперацията предлага най-висока цена за
земята - 950 лв./дка. Отчетната стойност на
земята е 800 лв./дка. Сумата е постъпила по
разплащателната сметка на бюджетната
организация:

След взето решение на Общински съвет
бюджетно предприятие „Кметство – Х“
решава да продаде административна сграда с
пазарна стойност 150 000 лв. и
отчетна/балансова стойност 120 000 лв.
За продажбата на сградата по пазарни
цени в отчетна група „Бюджет“/“ИБСФ“:
Дт 4110 Вземания от клиенти от страната 150 000
Кт 7143 Приходи от продажба на
сгради – 150 000

За продажбата на земята по пазарни цени в
отчетна група „Бюджет“/“ИБСФ“:
Дт 4110 Вземания от клиенти от страната –
76 000 (80 дка х 950 лв./дка)
-ЗК„Развитие“
Кт 7131 Приходи от продажба на
земи, гори и трайни насаждения - 76 000
-земя

За постъпилите в разплащателната сметка
парични средства:
Дт 5013 Текущи банкови сметки в лева –
150 000
Кт 4110 Вземания от клиенти от
страната – 150 000

За постъпилите в разплащателната сметка
парични средства:
Дт 5013 Текущи банкови сметки в лева
– 76 000
Кт 4110 Вземания от клиенти
от страната – 76 000 (80 дка х 950 лв./дка)
-ЗК„Развитие“

За отразяване/отписване отчетната стойност
на продадената сграда от активите на
бюджетната организация:
Дт 6143 Отчетна стойност на продадени
сгради – 120 000
Кт 2031 Административни сгради –
120 000

За отразяване/отписване отчетната стойност
на продаденат а земя от активите на
бюджетната организация:
Дт 9981 Кореспондираща сметка за
задбалансови активи – 64 000
Кт 9901 Земи, гори и трайни насаждения –
64 000 (80 дка х 800лв./дка)
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След приемане на ДДС № 14/30.12.2013г.
обаче, подходът за отчитане на земите, горите и
трайните насаждения, активите с обществена и
и с т о р и ч е с к а з н ач и м о с т в р а м к и т е н а
бюджетните организации беше променен. Тази
промяна обаче не засегна отчетността при
останалите активи. Новите изисквания на МФ
наложиха отчитане на ДМА да става в баланса
на бюджетните организации. Това доведе и до
промяна в правилата за работа им, което наложи
закриване на сметки от гр. 99 Други
задбалансови активи и пасиви и
ко р ес п о н д и р а щ и з а д б а л а н со в и с м ет к и
(9901,9902,9903, 9904) 5 и прехвърляне на
салдата им по сметки от гр. 22 Дълготрайни
активи, капитализирани в отчетна група
( с т о п а н с ка обл а с т ) „ Д ру г и с м ет к и и
дейности“, а именно: 2201, 2202, 2203 и 22046.
Но преди да представим нагледно начините за
трансформиране на салда и обороти от вече
споменатите сметки (в съответните отчетни
групи) е редно да обърнем внимание на това, че
настъпиха някои промени и в отчитането на
бюджета във вече познатите ни 3/три/ отчетни
групи/стопански области, а именно:
- В Отчетна група „Бюджет“ както
досега (по смисъла на СБП), така и след Януари
2014г. (по смисъла на СБО), бюджетната
организация (първостепенен или второстепенен
разпоредител с бюджетни средства) отчита
всички сгради (административни, жилищни и
т.н.), машини, съоръжения, оборудване,
компютърни конфигурации и програмни
продукти, материали, разчети (вземания и
задължения), касови наличности, разходи и
приходи; В същата отчетна категория, но
задбалансово се отчитат и поетите ангажименти
с договори, а до началото на 2014г. и земите,
горите, трайните насаждения и
инфраструктурните обекти. От 2014г. обаче
същите се отчитат в група „Други сметки и
дейности“ (ДСД) до сега (2017г.);
- „Сметки за средства от Европейския
5
9901 – Земи, гори и т райни нас аждения; 9902 –
Инфраструктурни обекти; 9903 – Активи с историческа и
художествена стойност; 9904 – Книги в библиотеките. Вж.
С м е т ко п л а н н а б юд же т н и т е п р ед п р и я т и я – 2 0 0 4 г. ,
http://www.minfin.bg/bg/page/254. Последен достъп: 07.08.2014г.
6
2 2 0 1 - З е м и , го р и и т р а й н и н а с а ж д е н и я ; 2 2 0 2 –
Инфраструктурни обекти; 2203 – Активи с историческа и
художествена стойност; 2204 – Книги в библиотеките. Вж.
С м е т ко п л а н н а б юд ж е т н и т е о р г а н и з а ц и и – 2 0 1 4 г.
http://www.minfin.bg/bg/page/254. Последен достъп: 07.08.2014г.
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съюз“ (СЕС) е новото наименование на
съществуващата до края на 2013г. отчетна група
„Извънбюджетни сметки и фондове“ (ИСБФ).
Към момента в нея бюджетните организации
отчитат разполагаемите средства предоставени
от ЕС по извънбюджетните сметки и фондове;
7
- „Други сметки и дейности“ (ДСД) – от
началото на 2014г. до днес (2017г.), тази отчетна
група включва земите, горите и трайните
насаждения, инфраструктурните обекти,
активите с историческа и художествена
стойност, както и книгите в библиотеките, които
при придобиването им са отчетени като разходи
в отчетни групи „Бюджет“ и/или „СЕС“.
Същите се капитализират (отчитат в баланса) в
тази отчетна група от 2014г. насам.
В досегашната практика (до 2013г.) за
отчитане на земите, горите и трайните
насаждения се използваха разходните сметки.
Същите активи се отчитаха и задбалансово в
отчетна група „Бюджет“. От 2014г. до днес
(2017г.) практиката на отчитане като разходи се
запазва, но отпада използването на
задбалансовите сметки. Същите са заменени
със сметки от гр.20 ДМА, предназначени за
отчитане на земите прилежащи към сгради и
съоръжения и гр. 22 Дълготрайни активи,
капитализирани в отчетна група (стопанска
област) „Други сметки и дейности“ за всички
други земи, собственост на бюджетната
организация (обработваеми земи, пасища,
парцели и пр.)
З а п р а к т и ч е с ко т о п р е д с т а в я н е н а
капит ализирането/прехвърлянето на
наличности от задбалансовите сметки на
отчетна група „Бюджет“ по сметки в баланса и
отчетна група “ДСД“ ще използваме следния
пример:
Пример:
В периода 2004г. - 2013г. второстепенен
разпоредител с бюджетни средства Кметство
„Х“ закупува от физическо лице Иван Иванов
обработваема земя, III кат. с № 000001 и акт №
00001/30.05.2008г. - 43 дка. х 810 лв./дка.
Дължимата сума е изплатена със средства от
разплащателната сметка в лева.
7
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области) т.12-14, ДДС № 14/30.12.2013г.
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При придобиването й Кметство „Х“ е
съставило следните счетоводни записвания:
Дт 6077 Разходи за придобиване на земя в
страната – 34 830 (43 дка х 810лв./дка)
-обработваема земя (поземлен
имот) с акт № 00001/30.05.2008г.
Кт 4010 Доставчици – 34 830
- Иван Иванов
За завеждане на придобития актив по
задбалансовите сметки на бюджетната
организация:
Дт 9901 Земи, гори и трайни насаждения –
34 830 (43 дка х 810лв./дка)
Кт 9981 Кореспондираща
сметка за задбалансови активи – 34 830
За уреждане на разчетните отношения с
продавача на земята:
Дт 4010 Доставчици – 34 830
- Иван Иванов
Кт 5013 Текущи банкови
сметки в лева – 34 830
Във връзка с ДДС № 14/30.12.2013г. и
влизането му в сила от 2014г. през м. Юни
същата година, Кметство „Х“ (второстепенен
разпоредител с бюджетни средства) получава
указания от първостепенния разпоредител
Община „Y“ за начините на капитализиране на
ДМА (в частност земи) във водената от тях
отчетност.
1. За практическото прехвърляне на
наличности от задбалансови сметки от гр. 99
Други задбалансови активи и пасиви и
кореспондиращи задбалансови сметки
(отчетна група „Бюджет“) в балансови
сметки от гр. 22 Дълготрайни активи,
капитализирани в отчетна група (стопанска
област) „Други сметки и дейности“ (отчетна
група „ДСД“):
1а. В отчетна група „Бюджет“:
Дт 9981 Кореспондираща сметка за
задбалансови активи – 34 830
Кт 9901 Земи, гори и трайни
насаждения - 34 830 (43 дка х 810лв./дка)
1б.В отчетна група „ДСД“:
Д т 2 2 0 1 З е м и , го р и и т р а й н и
насаждения - 34 830 (43 дка х 810лв./дка)
К т 7 9 9 2 Ув е л и ч е н и е н а
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

нефинансови дълготрайни активи от други
събития - 34 830
2. През м.Август 2014г. кметството
сключва договореност със ЗК „Развитие“ за
покупка на 20 дка. лозя в землището на
населеното място, към което принадлежи и
Кметството на цена от 870 лв./дка.
2а. В отчетна група „Бюджет“:
Дт 6077 Разходи за придобиване на земя
в страната – 17 400 (20 дка х 870лв./дка)
- лозя (поземлен имот) с акт №
00002/01.08.2014г.
Кт 4010 Доставчици – 17 400
-ЗК „Развитие“
За уреждане на разчетните отношения
със ЗК „Развитие“:
Дт 4010 Доставчици – 17 400
- ЗК „Развитие“
Кт 5013 Текущи банкови
сметки в лева – 17 400
1б.В отчетна група „ДСД“:
Дт 2201 Земи, гори и т райни
насаждения – 17 400 (20 дка х 870лв./дка)
Кт 7609 Коректив за
капитализирани активи в отчетна група
"Други сметки и дейности"- 17 400
3. Бюджетната организация разполага със
земи (до 2013г.) с отчетна стойност 60 000 лв.
След влизане в сила на ДДС № 14/30.12.2013г.
същите са капитализирани в баланса на
бюджетната организация (Кметство„Х“) със
следните счетоводни записвания в отчетна
група „ДСД“:
3а. В отчетна група „Бюджет“, за
сторниране на салдата използваните до
момента сметки:
Дт 9981 Кореспондираща сметка за
задбалансови активи – 60 000
Кт 9901 Земи, гори и трайни
насаждения – 60 000
3б.За първоначално завеждане на всички
земи в отчетна група „ДСД“:
Д т 2 2 0 1 З е м и , го р и и т р а й н и
насаждения– 60 000
К т 7 9 9 2 Ув е л и ч е н и е н а
нефинансови дълготрайни активи от други
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събития - 60 000
След въвеждане на новия бюджетен
сметкоплан и след възприемане на начините за
капитализиране на ДМА, е направен анализ на
притежаваните земи, като се установява, че част
от тях, на стойност 10 000 лв., прилежат към
сградата на Кметство „Х“. Същите не следва да
фигурират в отчетна група „ДСД“, а следва да
бъдат отнесени в сметка 2010 Прилежащи към
сгради и съоръжения земи, които се водят в
о т ч е т н а г р у п а „ Б юд ж е т “ и л и „ С Е С “ .
Счетоводните записвания са следните:
За отразяване на прехвърлянето на
прилежащите към сгради земи от отчетна
група „ДСД“ в отчетни групи „Бюджет“
и/или „СЕС“:
- Счетоводни записвания в отчетни
групи „Бюджет“ и/или „СЕС“:
Дт 2010 Прилежащи към сгради и
съоръжения земи – 10 000
Кт 7602 Вътрешни некасови
трансфери между отчетни групи "Бюджет" и
"Други сметки и дейности" – 10 000
и/или
Дт 2010 Прилежащи към сгради и
съоръжения земи – 10 000
Кт 7603 Вътрешни некасови
трансфери между отчетни групи "Сметки за
средства от Европейския съюз" и "Други
сметки и дейности" – 10 000
- Счетоводни записвания в „ДСД“:
Дт 2010 Прилежащи към сгради и
съоръжения земи – 10 000
Кт 2201 Земи, гори и трайни
насаждения – 10 000
и
Дт 7602 Вътрешни некасови
трансфери между отчетни групи "Бюджет" и
"Други сметки и дейности"
или
Дт 7603 Вътрешни некасови
трансфери между отчетни групи "Сметки за
средства от Европейския съюз" и "Други
сметки и дейности" – 10 000
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Кт 2010 Прилежащи към сгради и
съоръжения земи – 10 000
След прехвърляне на прилежащите земи в
правилната отчетна група и след решение на
Общински съвет № 0003/15.08.2014г., Кметство
„Х“ продава на „Z“ООД притежавана от него
обработваема земеделска земя с отчетна
стойност 50 000 лв. Продажната стойност е в
размер на 60 000 лв.
За протеклите стопански операции
съставяме следните счетоводни записвания в
отчетни групи както следва:
В отчетна група „Бюджет“:
Дт 4110 Вземания от клиенти от
страната – 60 000
-„Z“ООД
Кт 7131 Приходи от продажби
на земи, гори и трайни насаждения – 60 000
Дт 5013 Текущи банкови сметки в лева
– 60 000
Кт 4110 Вземания от клиенти
от страната – 60 000
-„Z“ООД
В отчетна група „ДСД“:
Дт 6131 Отчетна стойност на
продадени земи, гори и трайни насаждения –
50 000
Кт 2201 Земи, гори и трайни
насаждения – 50 000
- обработваема земеделска земя
Замяната на използвания до 2013г.
Сметкоплан на бюджетните предприятия (СБП)
с н о в и я С м е т к о п л а н н а б юд ж е т н и т е
организации (СБО) беше процес с различна
продължителност за всеки разпоредител с
бюджетни средства на територията на страната.
С цел да бъде облекчен процеса на прехвърляне
на салда и обороти от задбалансовите (гр.99) в
балансовите сметки (гр. 22) бе възможно
използването на същите сметки дори след
приключване на преходния период, т.е. след
края на 2014г., но за не по-дълъг период от края
8
на 2015г.
Запазване на стария начин на отчитане
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ретроспективен поглед и нови моменти в счетоводното ...
(чрез използване на стария СБП) изискваше от
бюджетните организации да ползват контрасметки на аналитично ниво към сметки от гр.99.
чиято цел е да „изчистят“ оборотите по
синтетичните сметки (9901,9902,9903,9904) тъй
като същите не се използват в новия СБО.
Бюджетните организации, които запазват стария
начин на отчитане на ДМА, следваше да
съставят следните счетоводни записвания:
Пример:
1.Кметство „Х“ (второстепенен
разпоредител с бюджетни средства) придобива
обработваема земя с акт № 00003/30.06.2014г. от
З П „ Ас е н П е т р о в “ . С ъ щ ат а б юд же т н а
организация осъществява отчитането на ДМА
по СБП през 2014г.
Придобит ат а земя ще с е заведе по
задбалансовите сметки по вече познатия
начин, а именно:
В отчетна група „Бюджет/СЕС“:
Дт 9901 Земи, гори и трайни насаждения –
10 000
-Обработваема земя акт №
00003/30.06.2014г.
Кт 9981 Кореспондираща сметка за
задбалансови активи – 10 000
и
Дт 9901-9 Земи, гори и трайни насаждения
– 10 000
Кт 9901 Земи, гори и трайни
насаждения – 10 000
- Обработваема земя акт №
00003/30.06.2014г.
В края на всеки месец или на всяко
тримесечие:
Дт 9981 Кореспондираща сметка за
задбалансови активи – 10 000
Кт 9901-9 Земи, гори и трайни
насаждения – 10 000
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Цветанова, М., Бакърджиева, Т. Промени в счетоводното
отчитане на бюджетните организации през 2014г. (ДДС № 13 от
20.12.2013г. и ДДС № 14 от 30.12.2013г. на Министерството на
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За изчистване на оборотите от контрасметката:
Дт 9901-9 Земи, гори и трайни насаждения
– 10 000
Кт 9901-9 Земи, гори и трайни
насаждения – 10 000
След преминаване към СБО в отчетна
група „ДСД“:
Дт 2201-9 Земи, гори и трайни насаждения
– 10 000
Кт7992 Увеличение на нефинансови
дълготрайни активи от други събития – 10
000
Дт 2201 Земи, гори и трайни насаждения –
10 000
Кт 2 2 0 1 - 9 З е м и , го р и и т р а й н и
насаждения – 10 000
И за сторниране на натрупаните обороти в
сметка 2201-9:
Дт 2201-9 Земи, гори и трайни насаждения
– 10 000
Кт 2201-9 Земи, гори и трайни
насаждения – 10 000
2. Бюджетната организация притежава земи
на стойност 15 000 лв., които подлежат на
отчитане в отчетна група „ДСД“ (прилага СБП
до края на 2015г.). Въз основа на изготвен от
компетентните органи на същата организация
анализ за притежаваните земи е установено, че
земи на стойност 5 000 лв. са прилежащи към
сгради, собственост на бюджетната организация
и следва да бъдат отчитани в отчетна група
„ДСД“. Същите са осчетоводени в сметка 9901
Земи, гори и трайни насаждения и същата ще
бъде използвана до края на преходния период по
преминаване към СБО (максимум до края на
2015г.) За да отразим счетоводно записванията:
В отчетна група „Бюджет“/“СЕС“ за
отнасяне на пълния размер/на всички
притежавани земи:
Дт 9901 Земи, гори и трайни насаждения 15 000
Кт 9981 Кореспондираща сметка за
задбалансови активи - 15 000
и
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Дт 9901-8 Земи, гори и трайни насаждения
– 15 000
Кт 9901 Земи, гори и трайни
насаждения – 15 000
…и поне на тримесечие:
Дт 9981 Кореспондираща сметка за
задбалансови активи - 15 000
9901-8 Земи, гори и трайни насаждения –
15 000
При преминаване към СБО (след края на
2015г.) след приключване на преходния период
следва да се съставят следните счетоводни
записвания, а именно:
В отчетна група „Бюджет“/“СЕС“ за
заприхождаване само на прилежащите към
сгради земи:
Дт 2010-8 Прилежащи към сгради и
съоръжения земи – 5 000
Кт 7992 Увеличение на нефинансови
дълготрайни активи от други събития – 5 000
Дт 2010 Прилежащи към сгради и
съоръжения земи – 5 000
Кт 2010-8 Прилежащи към
сгради и съоръжения земи – 5 000
В отчетна група „ДСД“ за отчитане на
останалите земи:
Дт 2201 Земи, гори и трайни насаждения –
10 000 (15 000 – 5 000)
Кт 7992 Увеличение на нефинансови
дълготрайни активи от други събития – 10
000
В обобщение на казаното досега може да се
отбележи, че промените, които маркираме в
примерите по-горе не засягат начините за
отчитане на сградите и останалите ДМА,
различни от земи, гори и трайни насаждения,
активи с обществена, историческа и/или
художествена стойност. Въпреки това, 2017г. е
началото на нов период, период който бележи
коренна промяна в методологията на отчитане,
която тепърва ще бъде анализирана и ще окаже
е фект върху дейно стт а на бюджетните
организации. Основният стремеж на
законодателя е насочен към изграждането на
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законова и правна рамка в областта на
бюджетирането, която едновременно да бъде
функционална, но и идентична с възприетите в
европейската практика правила и норми. За
целта през 2016г. Министерство на финансите,
позовавайки се на Закона за счетоводството,
9
Закона за публичните финанси (чл. 164 (1-3)),
10
изадеде акт (ПМС 380/2015г.) , с което се
възприе прилагане в предприятият а от
публичния сектор (бюджетните организации) на
методология (присъща за непубличните
предприятия), която да подобри качеството на
представяната информация на ниво разходи
чрез отчитане на амортизации на
нефинансовите ДМА. (За повече подробности
вж.: ДДС 05/2016г. на МФ). Досега методиката
на отчитане в бюджетните организации у нас
избягваше начисляването на амортизации като
единствените корекции на отчетната стойност
на активите се правеше в процесите на тяхната
обезценка или преоценка (дооценка). Но
с ъ щ и н ат а н а т е з и п од ход с е г р а д и н а
възможността от използване на пазарните цени
на тези активи, а често евентуалната липса на
пазар, за някои от тях, води до изкривяване на
п р е д с т а в ат а з а р е а л н ат а с т о й н о с т н а
притежаваните активи. В ДДС 05/30.09.2016г.
з а ко н од ат е л я т и з т ъ к ва з н ач и м о с т т а от
използване на амортизациооните подходи при
коригиране стойността на активите, различни от
земи ии такива с обществена значимост и
с т о й н о с т, с т о в а , ч е п р и л а г а н е т о н а
амортизационните подходи само по себи си
представлява добре организирана и
систематична последоватилност, която найвярно отразява изхабяването на един актив от
момента на придобиване, до момента на
отписването му от състава на нефинансовите
ДМА на съответната бюджетна организация.
Тяхната значимост многократно превъзхожда
подходите на преоценка, прилагани досега и с
това, че ефектите от обезценките/дооценка на
бюджетните активи по никакъв начин не
отразяват промените в разходните позиции на
организация, колкото загуби/печалби от
държането на актива.
9
Закон за публичните финанси (Обн. ДВ, бр.15 от 15.02.2013г.,
в сила от 01.01.2014г.)
10
Чл.67 ПМС 380/2015г.,
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A
817F77365E33EE1852A068B8CEFCC4C?idMat=99824 ,
Последен достъп: 10/05/2017г.
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На практика, отчитането на амортизациите следва методиката прилагана в познатите ни и
прилагани от реалния сектор на икономиката правила и подходи, базирани в СС 4 Отчитане на
амортизациите, макар същата да изисква те да бъдат съобразени със спецификата на отчитане в
бюджетните организации. Отчетността запазва всички основни понятия като амортизируем актив,
метод на амортизация, акумулирана, амортизация, отчетна стойност, балансов стойност и пр.,
запазвайки значенията, дадени в стандарта. Единственото понятие, за което законодателят
притендира, че е без аналог, е това за „амортизация“ дадено в ДДС 05/30.09.2016г., а именно:
Според т.2 СС 4 Отчитане на
амортизациите (в предприятията от
реалния сектор на икономиката)
Амортизация - разходът, признат за отчетния
период, получен в резултат на разсрочване на
амортизируемата стойност на даден актив
през предполагаемия му срок на годност.

Методика на начисляване на амортизации в
б юд ж е т н и т е о р г а н и з а ц и и с ч и т а н о о т
01/01/2017г.
На придобития в рамките на бюджетната
организация актив следва да бъде начислявана
амортизация от месеца следващ този на
придобиването/въвеждането му в експлоатация.
Амортизация в бюджетните организации се
начислява на всички активи, различни от земи,
гори и трайни насаждения, такива с обществена
и историческа значимост, въз основа на приетия
в края на 2016г. ДДС 05/30.09.2016г. освен в
случаите, в които МФ не издаде указание, което
изрично да забранява начисляването им. База за
определяне на амортизациите е разработената
от разпоредителите с бюджетни средства
амортизационна политика за това. Тя определя
срока за амортизиране на придобити в
организацията актив/и, освен ако МФ не даде
предписания, които забраняват начисляването
им.

Според ДДС 05/30.09.2016г. (в бюджетните
организации)
Амортизация – систематично разпределяне
на стойността на амортизируем актив за
предполагаемия му срок на годност
(използване) за отразяване на процеса на
потреблението на икономическите изгоди и
потенциал, свързани с актива.

Счетоводната политика в предприятията от
реалния сектор например се определя от
управляващото звено, което в бюджетните
организации е първостепенният разпоредител с
бюджетни средства. Въз основата на политиката
се разработва и счетоводния амортизационен
план.
Счетоводното отчитане на амортизациите в
бюджета позволява използването на два
подхода:
- пряк (директен)/алтернативен подход за
завеждане на актива по нетна/балансова
стойност
При този подход отчит ането на
амортизируемата стойност (амортизационна
квота) в разходите на активите не изисква
използване на корективна/регулираща сметка.
Този подход може да бъде изобразен по следния
начин:
11

11
Според предписанията дадени в ДДС 05/30.09.2016г.
придобитите в отчетна група „СЕС“ активи не се амортизират до
момента на окончателното им прехвърляне/заприхождаване в
отчетни групи „Бюджет“ и/или „ДСД“ (За повече подробности
вж.: т.16, ДДС 05/30.09.2016г.)
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- косвен (индиректен)/брутен/препоръчителен подход за начисляване на амортизация
При този подход бюджетната организация следва да използва корективна сметка 241
Амортизации.

Изборът на подход за отчитане на амортизациите е предмет на избраната от предприятието
счетоводна политика, базирана на предишен опит, както и основана на предписанията дадени от
законодателя. Счетоводната политика е основа и за избор на метод за амортизация. В обхвата на
начисляването на амортизации в бюджетната сфера попадат всички нефинансови ДМА (в това
число и инфраструктурните обекти, отчитани досега в групата на земите, горите и трайните
насаждения) и ДНМА.
В бюджетната сфера се допуска разделение на активите, според отчетната им стойност, в 2 /два/
стойностни интервала, а именно: в интервал от 500 лв. до 1 000 лв. (ДМА/ДНМА) и в интервал
над 1 000 лв. (ДМА/ДНМА в т.ч. инфраструктурни обекти с обществена значимост).
Законодателят дава възможност, активите, попадащи в тези стойностни интервали да бъдат
амортизирани за 2-годишин срок, дори ако икономическият им живот е по-голям от срока им на
използване (а именно 2 години). В случай, че бъде избран 2-годишния амортизационен подход,
стойностните интервали, в които следва да попаднат активите се променят както следва: 500 – 1000,
става 700 – 1 000 и над 1 000 лв. става 1 000лв. - 1 500 лв. (за повече информаия Вж. Таблица № 1) В
амортизируемите категории не попадат: земи, гори и тайни насаждения и активи с обществена
значимост и историческа стойност. За повече подробности вж. Таблица № 1
Важен момент в отчетността на бюджетните организации е невъзможността за начисляване на
амортизации на активи, отчетени в „СЕС“, които са придобити като резултат от реализирани
европейски проекти и/или програми с цел тяхното временно съхранение до момента на
прехвърлянето им в отчетна група „Бюджет“/„ДСД“. Счетоводните записвания за това са:
В отчетна група „СЕС“:
Дт 7601 Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи "БЮДЖЕТ" и "Сметки за
средства от Европейския съюз– справедлива стойност
и/или
Дт 7603 Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи "Сметки за средства от
Европейския съюз" и "Други сметки и дейности"
Кт гр 20 ДМА – справедлива стойност
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В отчетна група „Бюджет“(с/ка 7601)/„ДСД“ (с/ка 7603) (Важно: След заприхождаване на
активите в тези отчетни групи започва и начисляването на амортизации)
Дт гр 20 ДМА – заприхождават се по отчетна стойност
Кт 7601 Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи "БЮДЖЕТ" и "Сметки
за средства от Европейския съюз - ....
и/или
Кт 7603 Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи "Сметки за средства от
Европейския съюз" и "Други сметки и дейности"
Друг особен момент (след въвеждане на амортизациите) е възможността за прехвърляне на
ДМА (в примера по-долу - административна сграда)/ДНМА между бюджетните организации
т.е. в една и съща стопанска област. При подобен случай законодателят предвижда запазване на
балансовата стойност на прехвърляния актив/и. Счетоводните записвания за това са следните, а
именно:

Амортизациите на трансферирания актив следва да продължат да бъдат начислявани и след
придобиването му в организацията – получател на актива по метод възприет от нея или по
метод/подход съответстващ на вече прилагания от организацията – изпращач.
Особена категория активи в бюджетните организации са инфраструктурните обекти с
обществена значимост. До 2013г. този тип активи се отчитаха задбалансово. След 2013г. с
приемане на СБО се отчитат в баланса на бюджетните организации (отчетна група „ДСД“), но
остават единственият актив от групата на земите, горите, трайните насаждения и активите с
обществена значимост и стойност, които подлежат на амортизиране.
Ако в реалния сектор в тази категория може да причислим съоръженията в рамките на
предприятията, от които черпи икономическа изгода само и единствено притежаващото ги
предприятие, то тези в бюджета са категория, която предоставя изгоди на населенито – пътища,
мостове, водоснабдителна и канализационна мрежи, топлинни и електро-съоръжения и пр.
Амортизирането на този тип активи изисква от бюджетните организации, наред с начисляваната му
амортизация, такава да бъде начислявана в отделен амортизационен план и за извършените разходи
за основни ремонти/подобрения. Същите следва да бъдат капитализирани т.е. с тях следва да се
увеличи балансовата стойност на отчитаните ДМА/ДНМА.
Начисляването на амортизацията на тези активи изисква спазване на следните записвания, а
именно:

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

55

В отчетна група „ДСД“:
Дт 6037 Разходи за амортизации на инфраструктурни обекти - ...
Кт 2417 Амортизации на инфраструктурни обекти - ...
По-специфичен е моментът на отчитане на намалението на тези обекти (продажба,
безвъзмездно предоставяне, трансфер между бюджетните организации и пр.). От 2014г. тези обекти
се отчетат в отчетна група „Други сметки и дейности“(ДСД). В тази връзка, отчитането на
намалението на тези активи изисква отписване на амортизацията в отчетна група „ДСД“ и
прехвърляне на балансовата стойност в отчетна група „Бюджет“.

С цел, читателите да придобият по-ясна представа за сходствата и различията между
прилаганите амортизациоони подходи, по отношение на активите от реалния и бюджетния сектори,
могат да разгледат Таблица № 1.
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Таблица № 1
Съпоставителна таблица за начисляваните в рамките на предприятията от
реалния сектор и бюджетните организации амортизации
Реален сектор

Бюджетен сектор

Приложима законова
уредба

Закон за счетоводството,
СС 4 Отчитане на амортизациите

Активи за, които се
начисляват
амортизации

Всички
нефинансови
ДМА/ДНМА
надвишаващи
въприетия
праг
на
същественост (според ЗКПО =
700 лв.) без земи, гори и тайни
насаждения
и
активи
с
обществена
значимост
и
историческа стойност

Закон за публични финанси
(ЗПФ),
ДДС 05/30.09.2016г.,
СС4 Отчитане на амортизациите
1.Всички
нефинансови
ДМА/ДНМА, чиито отчетни
стойности
попадат
в
интервала 500 – 1 000 лв. (при
прилагане на 2-годишен срок
на амортизиране интервалът
се променя на 700 – 1 000 лв.)
без земи, гори и тайни
насаждения
и
активи
с
обществена
значимост
и
историческа стойност

Инфраструктурни
обекти (пътища,
мостове и пр.)
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Инфраструктурните обекти на
ниво предприятия от реалния
сектор
наричаме
„съоръжения“. Те са част от
общата инфраструктура на
предприятието
(пътища,
мостове), които се отчитат по
общия ред за това т.е. ремонти –
отчитани като текущи разходи,
подобрения/модернизация, чрез
капитализиране/завишване на
балансовата
стойност
на
активите

2.Всички ДМА/ДНМА, чиито
отчетни стойности са над 1 000
лв. (при прилагане на 2годишен срок на амортизиране
интервалът се променя на 1
000 – до 1 500 лв.) в т.ч. и
инфраструктурни обекти, без
земи, гори и тайни насаждения
и
активи
с
обществена
значимост
и
историческа
стойност
Инфрастуктурните обекти в
публичния сектор (публична
инфраструктура) – пътища,
мостове, тротоарни алеи и пр.
се отчитат по реда възприет в
реалния
сектор,
чрез
разработване
на
отделен
амортизационен
план
за
разходите
за
основен
ремонт/реконструкция/подобр
ение/модернизация, които се
капитализират т.е. увеличават
балансовата им стойност.
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Период на
начисляване/неначисля
ване на амортизации

Начисляването на амортизацията
започва от месеца, следващ месеца, в
който амортизируемият актив е
придобит или въведен в употреба.
Неначисляването/
преустановяването започва от от
месеца, следващ месеца, в който
амортизируемият актив е изведен от
употреба, независимо от причините
за това.
Изчисляването на амортизационните
квоти може да става на месечна,
годишна
или
друга
база,
в
зависимост от възприетите правила
и норми залегнали в счетоводната
политика на предприятието.

Срок на използване на
активите

а) предполагаем срок
физическо
използване
активите;
б) предполагаем срок
морално
изхабяване
активите;

на
на
на
на

Пряк/директен подход:
Дт 603 Разх.аморт.
Кт гр 20 ДМА(гр.21 ДНМА)
Дт гр.61 Разходи за д/стта
Кт 603 Разх.амортиз.

Подходи за начисляване
на амортизации
(счетоводни сметки и
записвания)

Начисляването на амортизацията
започва от месеца, следващ месеца,
в който амортизируемият актив е
придобит или въведен в употреба.
Неначисляването/
преустановяването започва от
месеца, следващ месеца, в който
амортизируемият актив е изведен
от
употреба,
независимо
от
причините за това.
Позволено
е
тримесечно
изчисляване на амортизационните
квоти

Минимален
срок за
използване до
2 години

Максимален
срок за
използване

(приложен за
активи на
стойност помалка от 1 500
лв.(в интервал
500- 1000 и/или
700-1500 лв.)
и/или определени
групи от
активи) Вж.
„Активи, за
които се
начисляват
амортизации“

(приложен за
всички останали
активи вклч.за
тези с
минимален срок
на използване по
преценка на
организацията )

Пряк/директен подход:
Дт 6033 Разх.аморт.
Кт гр 20 ДМА(гр.21 ДНМА)
Дт 1201 Изменение на нетните
активи за периода
Кт 603 Разх.амортиз.

Отчетни групи
„Бюджет“
„СЕС“ „ДСД“
Не се
да
да
прилага

Непряк/идиректен подход:
Дт 603 Разх.аморт.
Кт 241 Амортизации ДМА (242
Амортизации ДНМА)
Дт гр.61 Разходи за д/стта
Кт 603 Разх.амортиз.

Косвен/брутен подход:
Дт 6033 Разх.аморт.
Кт гр 20 ДМА(гр.21 ДНМА)
Дт 1201 Изменение на нетните
активи за периода
Кт 603 Разх.амортиз.

Отчетни групи
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Остатъчна стойност

При определянето на остатъчната
стойност на амортизируемия актив
следва да се имат предвид
очакваните
разходи
по
извеждането
на
актива
от
употреба – брак, замяна , продажба
и пр.

При определянето на остатъчната
стойност на амортизируемия актив
следва да се имат предвид
очакваните
разходи
по
извеждането
на
актива
от
употреба – брак, замяна , продажба
и пр. доколкото МФ не е
определило
конкретен
размер/процент на остатъчната
стойност с нормативен акт.
Не се отчитат амортизации на онези
активи чиято балансова стойност е
равна на остатъчната и последната
няма изгледи да бъде завишена чрез
преоценка

Избор на
амортизационен
подход/метод
Амортизационни
планове

Влияние на разходите
за амортизации на
крайния финансов и
данъчен резултат

Отчитане на резерви от
последващи оценки

Според предписанията дадени в
СС 4 Отчитане на
амортизациите

Според предписанията дадени в
СС 4 Отчитане на
амортизациите

Счетоводен
амортизационен
план
Да

Данъчен
амортизационен
план
Да

Счетоводен
амортизационен
план
да

ЗКПО определя
счетоводните
разходи
за
амортизации
като
данъчни
постоянни
разлики (ДПР), с
които следва да
се увеличи СФР
Да, отчитат се

ЗКПО определя
данъчните
разходи
за
амортизации
като
данъчни
постоянни
разлики (ДПР), с
които следва да
се намали СФР

Бюджетните
организации
не
формират финансов резултат в
края на годината, а отчитат само
изменение в нетните активи с
начислените разходи/приходи

Данъчен
амортизационен
план
не

Не се отчитат

В заключение считаме, че с всяка изминала година методиката на отчитане в бюджетните
организации/публичния сектор се доближава все повече до приложимите стандарти и норми,
прилагани в предприятията от корпоративния сектор, а оттам и до международните изисквания за
отчитане и приложими норми. Това може да доведе единствено и само до подобряване на качеството
на предоставяната ифрормация за отчетността на анализираните обекти, както и до повишаване на
достоверността й спрямо всички потребители т.е. всички нас.
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Социалните
предприятия –
съвременност и
традиции
Юлиян Нарлев*
Въведение
От началото на осемдесетте години на
м и н а л и я ве к въ п р о с и т е з а с о ц и а л н и т е
предприятия придобиват особена популярност,
практико-приложна, както и научна значимост.
За един кратък период от време – близо половин
в е к – с о ц и а л н и т е п р ед п р и я т и я с т а ват
неразделна част от образованието и от
академичните изследвания; превръщат се във
фактори, влияещи осезаемо върху социалната и
икономическа политика.
Причините за интереса към темата имат
основания да се проучват в широк и в тесен
аспект. В по-общ план, формирането и
развитието на социалните предприятия са
следствие на дълбоки социални, демографски,
културни, глобални, обществени промени ре зулт ат на капит а лизма и на неговия
крайъгълен камък, предприемчивостта. В потесен аспект, нарастващата потребност от
проучване на социа лните предприятия
кореспондират с проблемите на заетостта,
безработицата, социалните неравенства,
недостига на природни ресурси, бедността,
нарастването към изискванията за здравни
у с л у г и и с о ц и а л н и г р и ж и , гл о б а л н ото
изменение на климата, загубата на цели
популации и на отделни биологични видове.
Към определящите за интереса към темите
фактори, биха могли да се добавят и редица
съвременни предизвикателства, като
въздействията на глобализацията, влиянието на
масовата урбанизация и пр. Безспорно,
п р ед п о с т а в к и т е с а м н о го и р а з л и ч н и ,
взаимосвързани по произход и по съдържание.
*

Гл. ас. д-р Юлиян Нарлев
Икономически университет – Варна, катедра: „Управление и
администрация”

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Тяхното изследване и познание е важно, тъй като
появата и развитието им поставят под съмнение
устоите на всяка една социална държава, както и
вод е щ и т е й с о ц и а л н и и и ко н ом и ч е с к и
политики.
В резултат на установените и други фактори,
знанието относно социалните предприятия се
обогатява и развива. Въпреки това, в научната
литература са налице актуални дискусии
отно сно тяхната същно ст и видово
многообразие; мащабите и границите на
проявленията им; критериите за мониторинг и
за оценка на техните приноси и др. Научните
дебати в посочените и в други аспекти имат
основания дотолкова, доколкото темата за
социалните предприятия е иновативна за
социалните науки, в т.ч. и в България..
Успоредно с това, в съвремието ни се формират и
развиват с бързи темпове нови социални
предизвикателства. Свидетели сме на растящи
неравенства „бедни – богати”, динамични
климатични промени, религиозна
дискриминация, тероризъм и конфликти, които
фактори провокират със следващи дискусионни
в ъ п р о с и н ау ч н а т а и п о - п р а г м а т и ч н о
ориентираната, човешка мисъл.
В ъ з о с н о ва н а н ап р а ве н и т е п о - го р е
констатации, настоящото проучване има за цел
да се изследват и да се анализират теоретичните
основи на социалните предприятия, като на тази
основа се изведат и систематизират техните
съвременни перспективи за развитие.
1. И с т о р и ч е с к о р а з в и т и е н а
концепцията за социалните предприятия
През 1978 година в Йоркшир,
Великобритания е създадено Движението за
обща индустриална собственост – Industrial
Common Ownership Movements̉ (ICOM). През
1981 година, Фреер Сприкли (Freer Spreckley),
водещ интелектуалец на това движение, за
първи път дефинира структурата и
съдържанието на Социалното предприятие и
предлага научно обоснован метод за неговото т.
1
нар. „демократично управление” . В един от
своите трудове, а именно: „Social Audit – A
Management Tool for Co-operative Working”,
Сприкли дефинира социалното предприятие,
1

Tangirala, H. Social Audit in Cooperatives - A case study on PACS
Raidurg PR District. Tirpudés National Journal of Business Research,
2013, Vol. 4, р. 204.
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като предприятие, основано на изпълнението на
социални цели и тяхното обективно измерване.
Новата предприемаче ска и управленска
концепция предполага, предприятието да бъде
финансово жизнеспособно, да създава социални
блага, както и да бъде отговорно към околната
среда. Базовият принцип на Сприкли (Triple
Bottom Line): финансова стабилност, социално
благо и отговорност към обкръжаваща среда,
формира о сновополагащите идеи на
съвременното социално предприятие. За
краткост, този принцип се обозначава често в
научните и практическите изследвания като
„принцип на триединството”.
Формулираното, в края на 20 век, и широко
прокламираното предприятие във
Великобритания, не е случайно събитие.
Продукт е на капитализма и на неговия
крайъгълен камък, предприемчивостта. То е
израз на т. нар. „ценности на Тачеризма” от
началото на осемдесетте години на миналия век,
като иновативност, въображение, находчивост,
прагматизъм, готовност за поемане на риск –
категории, присъщи на индивидуализма и
създаващи богатството. Социалният елемент в
идеологическата концепция на Маргарет Тачър,
основополагащ при формирането на базовата
концепция за социалното предприятие на
Сприкли, се състои на границата между
натрупването на богатството и неговото
използване, т. е. границата между общественото
и личното благо2. Социалното предприятие, в
този план, се формира като продължение на
стратегиите за промяна на света в много широк
с м и с ъ л . В д а л е ч п о - т е с е н а с п е к т,
интересуващата ни концепция е отговор на
частния, но и на публичния сектор във
В е л и ко б р и т а н и я , ко и то н е р а з р е ш а ват
значимите социални проблеми и не дават
решения на важните за обществото теми.
Историческият дебат на осемдесетте,
разразил се в определени части на Европа и на
Америка е в основата на новото социално
предприятие. Този дебат - за ролята на личното
и общото благо - концентрира осезаемо
вниманието на учени, политици, общественици,
практици към институционализиране на норми,
правила, процедури за повече социална
справедливост, за нови жизнени стандарти, за
2

Тачър, М. Изкуството на държавника. Стратегии за промяна
света. Изд. Слънце, София, 2002, с. 432-450; Шарп, П.
Дипломацията на Тачър. Изд. Princeps, София, 1998, с. 256 – 257.
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нарастване на общественото благосъстояние, за
опазване на околната среда и други. Тяхната цел
е да се подобрят етичната същност и моралните
у с то и н а с ъ щ е с т ву ва щ и т е с о ц и а л н и и
икономически практики и политики, както и да
формулират нови, по-съвършени такива.
Дебатът за личния и обществен интерес от
осемдесетте има, обаче, дълга проекция в
икономиче скат а история. Пре з 18 век,
например, Адам Смит определя пазара,
мотивиран от егоизъм, като най-важното
средство за задоволяване на нуждите на
човечеството. От другата страна, той поставя
алтруизма - основа на добродетелта, като
„...съвършенството на човешката същност”. По
този път, бащата на зрелия икономически
класицизъм, но и философ, издига идеята, че
всеки преследва собствения си интерес, било то
социален или икономически, за да бъдат
3
задоволени интересите на всички . Във времето
на формулирането на идеологиче скат а
ко н ц е п ц и я н а С м и т, т. е . в р е м е т о н а
манифактурното производство, в практиката,
случайно или не, се проявяват и първите
позитивни организационни елементи със
социален характер: доверие, съпричастност,
о т го в о р н о с т, с о ц и а л н а с и г у р н о с т въ в
взаимоотношенията и пр. Тези елементи
формират в последствие основните идеи на
съвременното социално предприятие.
Дебатът, по своята дълбока същност,
представлява съзидателна сила за образуването,
за експанзията и за упадъка на социални и
икономически системи, на държави и на
стратегически обединения, както в исторически,
а така също и в по-съвременен контекст. Поради
тази причина, темата за противопоставянето на
обществения и личен интерес е обект на
проучване и анализ от страна на изследователи,
представители на различни социални
дисциплини - философи, теолози, антрополози,
социолози и други. Кратък литературен преглед
показва, например, че дебатът за личното и
общото благо провокира интереса на учените
още от най-дълбока древност. Темата е обект на
внимание на древногръцките мислители 3

Smith, A. The Theory of Moral Sentiments. New York: Prometheus
Books, 2000, p. 27.
Следва да се добави, че фундаменталните принципи на
свободния пазар, дефинирани от Смит преди повече от 250
години функционират по-различно в големи икономически и
социални системи, като например, съвременните глобални и
често олигополистични корпорации.
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Сократ, Платон и Аристотел. В последствие,
дебатът провокира изследванията на редица
представители на ранната модерна философска
епоха, като Джон Люк, Рене Декарт, Жан-Жак
Русо. През деветнадесети век, учени и видни
общественици, след които Джон Стюард Мил,
Карл Маркс и Фридрих Енгелс обогатяват
концепцията със своите идейни схващания.
През двадесети век, дебатът провокира интереса
на учени, социолози и теолози, като например,
Жан Порт Сартр и Дейвид Люис4.
През 19 и 20 век - времето на индустриалната
революция и в последствие - дебатът за
обществено и лично благо намира ярко
практическо измерение в предприятията и в
икономиките на някои европейски държави и в
САЩ, по средством социални отговорни
и н и ц и а т и в и и и н о в а т и в н и м од е л и н а
производства и на управление. В този период,
социалният аспект на трудовите отношения се
развива и усъвършенства; формират се
предприемачески, работнически кооперативи,
частни социални домове за възрастни хора,
социални инкубатори и пр. Тези нови, за това
време, институционални структури са в
о сноват а на съвременното социа лно
п р е д п р и я т и е и н а н я ко и о т н е г о в и т е
основополагащи принципи.
Кратките историческите интерпретации на
дебат а пре з вековете, повдигат важни,
логически въпроси на настоящото изследване,
като например: какво прави този дебат
„съвременен”; защо е „ново” социалното
предприятие на осемдесетте; как и по какъв
начин „се случва” социалното предприятие?
Отговорите на тези взаимосвързани въпроси би
следвало да бъдат проучени, анализирани и
тълкувани в дълбочина, единствено във връзка
със социо – икономическия, но и политическия
контекст на осемдесетте години на 20 век.
Именно тогава, социалното предприятие
придобива нови роли и функции за обществото –
т о с е п р е в р ъ щ а в н е р а зд е л н а ч а с т о т
формирането на социални, икономически,
публични политики. Именно тогава, социалното
предприятие легитимира и утвърждава в
практиката нови социални правила и принципи
на развитие и на управление. Тези правила и
принципи са сърцевината на съвременната
социална икономика.
4

В обобщение, социалното предприятие е
ново поколение предприятие, от гледна точка на
неговата роля и значение за обществата и за
глобалния свят. През осемдесетте години на
миналия век, това предприятие е
институционализирано, първоначално във
Великобритания, като средство за формиране и
за развитие на социална икономика и политика;
нещо повече – като механизъм за
трансформация на социалната и икономическа
национална и световна реалност.
Въпреки своята кратка история, социалното
предприятие има традиции в определени точки
по света и важни социално-икономически и
политически предпоставки, предопределящи
неговата поява и последвала експанзия. Тези
теми са обект на изследване и анализ в
следващата част на изложението.
2. Еволюция на концепцията за
социалните предприятия
Съвременните проучвания и техните
интерпретации проследяват произхода на
социалното предприятие в социалните и
и ко н о м и ч е с к и т е т р а д и ц и и н а 1 9 в е к .
Внимателният анализ и научен синтез на тези
изследвания позволява да се изведат и да се
проучат в последствие, важни фактори, тук
наречени „артефакти”, които допринасят
съществено за формирането и за развитието на
съвременното социално предприятие. Тези
арте факти с а неразривно свър зани с
кооперативното дело, дарителството и
концепцията за социалната отговорност,
намиращи благоприятни условия за развитие в
определени части на Европа и на Америка
(Фигура 1). Тези три артефакти са от значение за
познанието на социално предприятие днес,
д о т о л ко в а , д о ко л ко т о д о п р и н а с я т з а
формирането в не-малка степен на някои от
неговите основополагащи принципи, като
социална мисия, независимост, автономност,
демократично управление и др.

Кинг, П. Сто философа Изд. Кибея, София, 2004.
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Поради тази причина, според анализатори,
5
моделът не просъществува дълго във времето .
Успехите, но и неуспехите на кооперативно
дело през вековете, водят до създаването на
първото институционализирано кооперативно
предприятие през 1880 година във
Великобритания. Това предприятие има за
задача да постига търговски цели, както и да
развива и да обединява общността в сферата на
мелничарското производство. В резултат на
създаденото предприятие, както и на някои
други благоприятни обстоятелства, през 18 и
особено през 19 век, кооперативното дело
придобива изключителна популярност. Във
Великобритания,
например, се установява
Социална
„общество
на
кооперативите”.
Развиват се и
отговорност
Дарителство
идеи, пряко свързани с кооперативното
Фигура 1. Артефакти на съвременното движение - за демокрация, за алтернативни
форми на организация на обществото, за обща
социално предприятие
собственост върху земята и върху средствата за
Теориите и практиките, посветени на производство. Подобни събития се случват
кооперативното дело, на дарителството и на първоначално на Острова, но с течение на
социалната отговорност (в частност, на времето и на други части по света.
Към средата на 19 век, в много страни
корпоративната социална отговорно ст),
кооперативите
стават неконкурентноспособни и
формирани в продължение на столетия, са
в
последствие
се трансформират в държавен
неизчерпаем източник на знание за произхода на
съвременното социалното предприятие. Някои инструмент за управление, за натиск и за
събития и факти от тези теории, дават една част налагане на контрол. За преодоляване на тези
от отговорите на въпросите: как е създадено с л а б о с т и , п р е з 1 9 8 7 г о д и н а в ъ в
социалното предприятие, по какъв начин е Великобритания, Фреер Сприкли създава
направено това, защо точно в определени страни документ – концепцията на съвременното
по света и не на последно място, какво би социално предприятие за усъвършенстване,
провокирало неговото развитие в бъдеще време. именно, на практиките на кооперативната
дейност. Предприятието институционализира
2.1. Кооперативно дело: кратка история и п р и н ц и п и н а н я к о и о т н а й - р а н н и т е
кооперативни форми, но включва също така,
съвременни постижения
съвременен бизнес модел на функциониране и
Произходът на първите кооперативни форми на управление, както и адекватно отношение
се основава на ранните социални неравенства в к ъ м о к о л н а т а с р е д6а – т. н а р . т р о е н
Обединеното кралство през 17 век. По това основополагащ принцип .
време, хора, обработващи земята, наречени
„копачи” се обединяват около един водещ
принцип: всеки човек притежава глас, както и
William, J. Good Capitalism, Bad Capitalism and the Economics
право при разпределението на богатството. Този
of Growth and Prosperity. New Hawen: Yale University Press, p. 56първи опит за установяване на кооперативна 67, 2007.
форма на организация на труд, пропагандира
„Единственият” основополагащ принцип включва само
идеята за интегриране на социални и търговски финансовата доходност на предприятието. „Двойният”
основополагащ принцип се сформира на база на финансовата
ценности и дейности в един модел – първообраз доходност
и на социалния принос за развитие на обществото. От
на съвременното социално предприятие. Това, своя страна, „тройният” основополагащ принцип интегрира към
което липсва при този модел на функциониране посочените по-горе елементи и принос към опазване на околната
среда. Т. нар. „3 Ps” „трите пета” са: хора, печалба и планета
и н а у п р а вл е н и е , е у с т а н о вя ва н е то н а (People,
Profit, Planet). „Четириединният” принцип приобщава
определена форма на собственост върху земята. към другите принципи културното измерение и въздействие.
5

6
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Социалните предприятия – съвременност и традиции
В началото на 21 век, кооперативите са една
(но не единственат а) от формите на
съвременното социално предприятие. Успешен
и популярен в икономическата литература
пример за това, е т. нар. „модел на Мандрагон”.
Той е създаден през 1956 година в района на
Баските, Испания. Кооперативът е създаден в
малък град, пострадал от масовата безработица
след Испанска гражданска война. Той е
сформиран от петима дипломирани инженери в
сферата на производство на петролни лампи и
готварски уреди. През 1959 година към
кооператива се създава Работническа банка и
Кредитен съюз, които институции позволяват на
членовете – собственици на кооператива достъп
до финансови услуги – средства за финансиране
на нови кооперативни начинания. За последните
десет години глобалното социално предприятие
генерира печалби средно от 5.0 милиарда долара
годишно. Към 2015 година, MCC (Mondragon
C o r p o r a t i o n C o o p e r a t i v a ) в к л юч в а 1 2 0
микрокооперативи, които предоставят трайна
заетост на 42 хиляди работници – собственици.
Това глобално социално предприятие създава
над 40 училища, университет, специализирани
болници, детски градини и пр.

Най-ранните форми на съществуване на
социалното предприятие намират различно
измерение в различните точки по света. За
разлика от Европейската историческа традиция,
хронологичните проучвания доказват, че в
Америка първообразът на съвременното
социално предприятие е дарителството или още
т. нар. донорство или филантропство7. Тези
ранни социално ориентирани форми на
управление се о сновават, най-общо, на
натрупания икономически капитал и на неговата
трансформация в социалната сфера. Ето защо,
филантропските социални модели са създадени
от предприемачи, които не само посвещават, но
и инвестират своите богатства за социални
каузи, както и такива по опазване на околната
среда.

Един от първите и популярни модели - част
от историята на съвременното социалното
предприятие – е т. нар. модел на Карнеги
(Carnegie model). В залеза на своята успешна
предприемаческа кариера, края на 19 век,
Андрю Карнеги (Andrew Carnegie) основава
първите дарителски, социални предприятия в
полза на университети, болници, градски
паркове, библиотеки, религиозни храмове и
други. Редом с това, той популяризира идеите си
сред обществеността и основава някои от
принципите на съвременното дарителство, на
съвременното социално предприятие и на
неговите успешни практики.
През втората половина на шестдесетте
години на 20 век е създаден друг популярен
дарителски модел - този на Уилиям Норис
(William Norris). През 1967 година, той основава
своя компания – Control Data Corporation и
поставя основите на социалното предприятие в
рамките на бизнеса. Неговата стратегия е да
трансформира незадоволените социални нужди
в нови пазарни възможности. Изпълнението на
тази цел, Норис реализира като предлага
иновативни решения за възраждане на
изостанали градски квартали; подкрепа на
алтернативни източници на електроенергия;
предоставяне на образование на деца от уязвими
социални групи и пр. През осемдесетте години,
известни американски учени и изследователи
като Питър Дракър и Днож Кенет Гълбрайт,
с ф о рм и р ат т. н а р . „ м о зъ ч е н т р ъ с т ” з а
популяризиране на социа лните и
предприемачески идеи на Норис по целия свят.
В нашето съвремие, социалното
предприятие и филантропията са неразривно
свързани. По този повод, професор Грегори
Дийс (Gregory Dees) – основател на Център за
социални иновации в университета в Станфорд,
определя: „Социалните предприемачи, са
филантропи. Идеята за ползване на силите на
пазара за социални подобрения не е нова.
Новият момент е ентусиазмът, с който
предприемачеството се превръща в интегрален
елемент при създаването на трайна социална
8
промяна. ” В допълнение, проучванията на
Дийс, в развиващите се страни, доказват

7

8

2.2. Д а р и т е л с т в о т о : и с т о р и я и
съвременност

Amar, B. The Origin and Evolution of New Businesses. New
York: Oxford University Press, p. 28-54, 2005; Gillwald, K. Why do
Social Innovations in Rural Development Matter and Should They be
Considered More Seriously in Rural Development Research?
Sociologic Review, Vol. 52, pp. 34-50, 2012.
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наличието на бариери пред социалния пазар.
Това обстоятелство предполага съвременните
филантропи да формират там нови ценностни и
предприемачески модели. Решението на
социалните проблеми включва насочване на
държавни капитали и ресурси в полза на
преодоляване на пазарните несъвършенства, от
една страна; от друга - привличането на
уязвимите групи от хора в конструктивни,
социални и предприемачески начинания.
2.3. С о ц и а л н а т а о т г о в о р н о с т :
исторически бележки и перспективи
Въпросите за социалната отговорност на
п р е д п р и я т и я т а и м ат д ъ л г а и с т о р и я в
икономическата литература и практика. От
времето на Адам Смит до днес, дебатите за
произхода на термина, както и неговите
многобройни интерпретации, са нееднозначни.
Благодарение на това, за период от няколко
столетия, концепцията се обогатява и се развива
с нови научни доводи и доказателства.
В исторически план, темата за социалната
отговорност се асоциира първоначално с т. нар.
рационално-икономическа концепция. Тя
определя, най-общо, основаната роля на
предприятието – да генерира печалба, а не
социална значимост. Рационалната концепция
не отговаря на предизвикателствата на времето и
поради тази причина, тя се трансформира, редом
с идеите за справедливост, за отговорност, за
подялба на печалбата и пр. Тези промени са
предопределени, в не ма лка степен от
историческото развитие на принципите,
правилат а, нормите и поведение на
корпорациите, и най-вече на публичния дебат
относно тяхната социална отговорност –
актуален въпрос и на съвременната управленска
наука.
В новия век по немата социална отговорност
все повече се открояват две противоречащи си
тенденции. Първата група научни, но и
п р а г м ат и ч н о о р и е н т и р а н и сх в а щ а н и я ,
илюстрират широкото разбиране за социалната
отговорност на предприятията, в частност на
корпорациите – да подпомага обществото в
постигане на глобални цели, като: устойчиво
развитие, ограничаване на бедността, решаване
на екологични проблеми, развитие на т. нар.
трети сектор, спонсорство, контрол върху
качеството, здраве на хората, безопасност на
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труда и т.н. В изпълнението на тези съвременни
и зм е р е н и я , с о ц и а л н ат а от го во р н о с т, в
о п р е д е л е н а с т е п е н , б и м о гл а д а с е
идентифицира успешно с целите и с
приоритетите на социалното предприятие.
В резултат на еволюцията на теориите и
схващанията относно социалната отговорност
на предприятията (корпорациите), дискусиите в
съвремието ни имат и други, актуални за
времето си, проекции. В тази смисъл, втората
тенденция се асоциира с редица доказателства
от п р а кт и кат а н а п р ед п р и я т и я т а и н а
кооперациите и се заключава във въпроса:
доколко посредством тяхната прокламирана
социалната отговорност се постигат задкулисни
цели и приоритети, вместо действително да се
решават социални, икономически и екологични
проблеми на хората и на обществата?9 В това
отношение, стратегическото измерение на
социалната отговорност не рядко се поставя под
въпрос. Причината е в „употребата” или поточно в „злоупотребата” на концепцията при
разрешаването на оперативни проблеми на
предприятията и на корпорациите (често под
натиска на общественото мнение и на медиите).
В разрез с това, съвременните, глобални
предизвикателства на хората и на природата
изискват решения в дългосрочен, стратегически
хоризонт.
Заключение
Изследването на еволюцията на
съвременното социално предприятие установи,
че неговите основополагащи артефакти са
неразривно свързани помежду си. Нещо повече,
проучването доказва, че формирането на
социалното предприятие е дълъг еволюционен
процес, резултат на натрупан практически опит
и научен инструментариум. Въпреки, обаче, че
корпоративното дело, дарителството и
социалната отговорност на предприятията
(корпорациите) предопределят произхода на
самото социално предприятие, на неговите
базови принципи и идеи, концепцията на
Сприкли, се отличава от своите артефакти по
няколко ключови особености – по форма, по
обхват и по съдържание.
На първо място, социалното предприятие, от
о с емде с етте години на мина лия век, е
9

Клайн, Н. Без лого. Изд. Елементи, София, 2005; Нарлева, К.
Социалното предприемачество. Изд. Матадор, Варна, 2011.
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съвременна организационна форма. Тя се
основава, но и надгражда „по-възрастните”, т. е.
с ъ щ е с т ву в а щ и т е с т о л е т и я п р е д и т о в а
икономически и социални, научни и практикоприложни концепции. Най-характерното за нея,
в съдържателно отношение е, че отговорността
към живота на хората и към опазване на
околната среда, става основна, приоритетна, а не
една от многото и често второстепенна по
значение функция, в рамките на предприятието.
На втори план, за разлика от корпоративното
дело, от социалната отговорност и от известните
ни дарителки модели, социалната функция на
с о ц и а л н ото п р ед п р и я т и е и з л и з а и з въ н
традиционните организационни рамки. В
подкрепа на това, социалното нововъведение на
Сприкли провокира съвременен дебат не в
границите на предприятието, а в даден регион,
държава или континент, за да отговори на
съще ствуващите там обще ствени,
икономически, екологични, политически и
други, по произход, предизвикателства. В този
смисъл, би могло да се твърди, че в разрез със
своите основополагащи концепции, социалното
предприятие е инструмент за разрешаване на
социални и икономически предизвикателства,
надхвърлящи неговите предопределени граници
и обхват.
На трето място, социалното предприятие се
отличава от ключовите си артефакти със своята
съдържателна характеристика –
и н о в ат и в н о с т т а . В т о з и а с п е к т,
предприемачеството и иновативността се
превръщат не само в значими функции; те стават
интегриращи и жизненоважни аспекти на
съвременното социалното предприятие. Те
позволяват в приложен план, вземането на
решения, основани на социални иновации. Тези
иновации са особено необходими днес, поради
невъзможно стта на старите социални и
икономиче ски модели (вкл. социалната
отговорност, дарителство и кооперативно дело)
да разрешат предизвикателствата на времето.
Н ап р от и в , с ъ щ е с т ву в а щ и т е с о ц и а л н и ,
икономически, етнически, религиозни и пр.
проблеми твърде често не се решават; те се
задълбочават.
Логично следва твърдението, че
кооперативното дело, дарителството и
социалната отговорност поставят основите на
съвременното социалното предприятие.
Последното, с приложението на иновативни и
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

предприемачески подходи, обогатява поранните три идейни конструкции и позволява,
по този начин, развитието им в перспектива.
Директните аналогии, т.е. отъждествяването на
социалното предприятие с неговите артефакти е
грешка на всяко едно изследване. Причината е,
че социалното предприятие е ново поколение
предприятие с функции и роли, съответстващи
на динамиката на социалните
предизвикателства от последните десетилетия
на 20 век. В допълнение, концепциите за
кооперативите, дарителството и социалната
отговорност илюстрират част от миналото, от
историята, но в същото време, обясняват твърде
м а л ко з а н а с т о я щ е т о н а с о ц и а л н о т о
предприятие и за неговото съдържание,
адекватно на динамичните промени на
съвременната социална икономика и политика.
В обобщение, изследването на
историче ското развитие на социалните
предприятия илюстрира, че социалните аспекти
на управлението са били, в исторически план и
ще бъдат в перспектива - от възникването на
първите предприятия, до наши дни - неразделна
част от тяхната организационна същност. Това,
което се променя, с течение на времето, са
същно стните измерения, формат а на
проявление и не на по следно място,
приложението на социалните измерения в
рамките на предприятието. Тези промени са
п р е д о п р е д е л е н и о т с п е ц и ф и к ат а и о т
интензитета на социалните и икономически
предизвикателства в миналото, настоящето и
бъдещето.
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Данъчно облагане
и социална
справедливост
Боян Дуранкев*
Въведение
Въпросът за типа на данъчното облагане и
неговото обвързване със справедливостта е
„класически“, но същевременно и много
актуален в променящите се фактори и условия
на обкръжаващата среда в конкретната
социално-икономическа система.
Технологично погледнато, данъчното
облагане може да бъде три вида: прогресивно,
пропорционално и регресивно.
От позициите на практиката, данъци
съществуват, откакто има държави. Според
писанията на Библията, данък „десятък“ от
реколтата е трябвало да се отделя и се е отделяло
за духовенството. По-късно, например в САЩ,
чак през 1913 г. се приема конституционна
п о п р а в к а , ко я т о д а в а в ъ з м о ж н о с т н а
федералното правителство да налага подоходен
данък.
1. Теоретични основи на съвременното
данъчно облагане
Класическата политическа икономия, както
по-късно и икономиксът, разглеждат данъкът
върху доходите в една цялостна система на
данъците. Този „класически“ поглед не е
с ъ з е р ц а т е л е н , а д ъ л б о ко с о ц и а л е н и
същевременно – с търсене на справедливост.
Така например, през 1776 г. Адам Смит
коментира подробно данъците върху работната
заплата в знаменития си труд „Богатството на
1
народите“ . Класикът е категоричен, че
работната заплата се регулира най-вече от две
различни обстоятелства: търсенето на труд
(дали изисква растящо, неизменно или
намаляващо население) и средната цена (и
динамиката й) на потребителските стоки.

Следователно, ако двата фактора останат
неизменни, то „един пряк данък върху
работната заплата не може да има друго
действие, освен да я покачва малко по-високо от
данъка“. По косвен начин е изказано мнение за
социалната справедливост: „Освен това лицата,
които заемат държавни длъжности, особено подоходните, са във всички страни обект на завист
и един данък върху техните заплати, дори да е
малко по-висок от данъка върху другите видове
доход, е винаги много популярен данък“. С други
думи, преките данъци, а също и косвените
данъци, не трябва да консумират огромна част
от трудовите доходи, но също така при пов и со к и т е д охо д и т р я б в а д а е н а л и ц е
прогресивен данък, който е „винаги много
популярен данък“ за обществото, погледнато от
позициите на справедливостта.
През 1817 г. Дейвид Рикардо, който познава
в детайли трудовете на Адам Смит (и когото
остро критикува за някои постановки за
данъчната система) и на Томас Малтус, се
фокусира най-подробно върху данъчното
облагане и по-конкретно за данъците върху
2
работната заплата . Рикардо прави крачка
напред – не само в посока на събирането на
данъците, но и в посока на тяхното използване,
като пише че „средствата, събирани чрез
данъка, се употребяват от правителството за
издръжка на работниците“. Освен това,
„когато данъците действат справедливо, , те…
вземат от народа възможно най-малко свръх
онова, което постъпва в държавната хазна“;
„Смит постоянно и според мен правилно
твърди, че трудещите се класи не могат да
участват същ ествено в носенето на
държавните разходи“, като по-нататък търси
какво е „справедлив дял от данъците“.
Още по-късно, Карл Маркс включва в
цената на стоката „работната сила“ (не на
3
„труда“!) и преките данъци, заплащани от нея .
С п о р ед н е го , д а н ъ ч н ат а п ол и т и ка п р и
капитализма е „несправедлива“, понеже
държавата, като представител на буржоазията,
се стреми да прехвърли данъчната тежест върху
работническата класа.
В по-ново време няколко стотин елитни
икономисти се фокусират върху изследването на
2
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Смит, Адам, Богатството на народите. Партиздат, С., 1983
(1776), с. 841-844.
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доходите и на системите на данъчното
облагане на доходите. Не е нужно тук да се
направи пълен библиографски обзор, ще се
спрем само на някои общи тези и хипотези,
характерни за последните десетилетия.
Концепцията за това, какво е „доход“, на
теория изглежда елементарна, но на практика
определянето на това, кое е и кое не е „доход“,
се оказва изключително трудно. Държавата
допълнително се затруднява, като облага
различните видове доход с различни данъчни
ставки и като предоставя различни видове
облекчения. Всяка разлика по линия на доход,
ставки или облекчения, въведена от данъчните
закони, се нуждае от комплекс точни правни
дефиниции, а когато правните разграничения не
съответстват добре на логичните икономически
разграничения, се създават явни насърчения за
получаване на доходи по такъв начин, че същите
да бъдат облагани с по-ниска данъчна ставка.
Прави се разлика между избягването на
данъци и избягване на плащането
(неплащането) на данъци, въпреки че не
винаги това е лесно. По същество в странитечленки на ЕС съществува развит пазар на
дейности и услуги, свързани с избягването на
данъци. Фактът че по принцип има огромно
търсене на вратички за избягване на данъци чрез
различни данъчни облекчения, както и широката
гласност, която се дава в такива случаи, остават
впечатления у обществеността както че
данъчните закони се правят за „някои“, така и за
нарочно създадена данъчна несправедливост.
Много често мотивът за въвеждането на
някои от разграниченията при различни
данъчни облекчения е значим и основателен.
Така например, изваждането на определени
медицински разходи от дохода преди данъчното
облагане в много страни е въведено поради
убеждението, че болните, които плащат големи
суми за лечение, трябва да бъдат третирани по
различен начин от здравите хора. По подобен
начин се третират и разходите за образование,
особено в контекста на обстоятелството, че повисокото образование играе не само функцията
на „икономически асансьор“ от бедните към позаможните, но и при отчитане на
обстоятелството че едно по-образована
общество е обикновено по-производително от
едно по-малко образовано общество. Също така,
ако семейство има повече деца, то (семейството)
има обективна необходимост при равни доходи с
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друго семейство (без деца) да разходва повече
средства. Но независимо от това, колко
о снователен на пръв поглед е мотивът,
последствията – усложняването на данъчните
закони и нарастването на възможностите за
избягване на данъци – са предмет на всеобщо
безпокойство.
Освен това тези специални условия се
отразяват както върху размера и структурата
н а н а с ъ рч е н и я т а , т а ка с ъ щ о и въ р ху
последващите разходи, свързани с тези
насърчения. Възможността да се извадят от
дохода медицинските и образователните
разходи или разходите (по съще ство –
инвестиции) в отглеждането на малки деца,
може да съблазни хората да харчат повече за
скъпи лекарства, многобройни образователни
програми или за покупка на стоки за възрастни
(а не пряко за отглеждане на деца), отколкото те
иначе биха си позволили.
Именно по тази причина в света са налице
множе ство „данъчни щитове“. Това с а
разходните и инвестиционните схеми по линия
на данъчните насърчения, с които хората биха
могли да намалят данъчното си задължение, и
които придобиха огромна популярност и се
радват на засилено търсене. Тези схеми
несъмнено дават възможност на някои хора да
увеличат своя следданъчен доход, но също така
се превръщат и в отличен източник на доход за
данъчните консултанти и финансисти, които ги
прилагат най-успешно. Не всички данъчно
задължени лица имат равни (финансови и
юридически) възможности за достъп до тези
„данъчни щитове“; последните осигуряват поголямо данъчно облекчение на капитала - т.е. на
лихвите, капиталовите печалби и т.н., отколкото
на заплатите. Тези физически лица, които
разчитат най-вече на заплата и други доходи по
линия на хонорари за услуги, имат значително
по-малко възможности за избягване на данъци.
Или пък те са убедени, че разполагат с по-малки
такива възможности. В действителност обаче
много от техните допълнителни служебни
облаги позволяват и при тази форма на
възнаграждение да се избегне част от данъка.
Получава с е затворен кръг: поради
множеството насърчения и специални
облекчения данъчните ставки стават повисоки, отколкото биха били при
р а в н о п о с т а в е н о с т, з а д а с е с ъ б е р е
необходимият приход за държавния бюджет.
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На свой ред, по-високите данъчни ставки
5. Справедливост: данъчната система трябва
насърчават търсенето на „данъчни щитове“ за да е справедлива в относителното си третиране
получаване на права на специални облекчения, на различните хора.
което допълнително намалява данъчната база и
Всичките горепосочени принципи влияят
о т с в оя с т р а н а н а л а г а д о п ъ л н и т е л н о както върху икономическия растеж, така и
у в е л и ч а в а н е н а д а н ъ ч н и т е с т а в к и в върху поведението на отделните личности и
следващите периоди. Змията си захапва семейства. Затова е необходимо прилагането на
опашката.
системния подход при определянето на типа на
По-високите данъци и данъчни ставки водят данъчната система, което да елиминира
до спад на икономическата ефективност и водят възможностите както на икономическото, така и
д о п о - н и с к а н о р м а н а с п е с т я в а н е и на социалното развитие. Няма универсална
инвестиране, като по този начин намаляват данъчна система, която да се копира направо,
в ъ з м о ж н о с т и т е к а к т о з а п о - в и с о к о например, в България. На определен етап ще
потребление, така и за по-високо ниво на БВП доминират икономическите фактори, на друг –
(свързан с по-високото потребление), а чрез по- факторите на социалната справедливост и
високия оборот в икономиката – и към солидарност.
технологично обновяване. Но обществото (без
Икономическата ефективност е принцип
ползващите „данъчни насърчения“ и различни от изключителна важност, който е основен в
облекчения) е разтревожено от очевидната повечето от случаите. Отделните личности и
н е с п р а в е д л и в о с т , д ъ л ж а щ а с е н а семейства може да подобряват материалното си
съществуващата данъчна система и нейните положение посредством полагане на успешни
насърчения.
усилия за избягване на данъци, ако са налице
Защо е толкова трудно да се разработи множество данъчни облекчения и насърчения,
справедлива и ефективна данъчна система? в м е с т о д а н а с о ч в а т т е з и у с и л и я к ъ м
Нима няма някакви прости принципи, някакви разработването на добри бизнес-проекти или
явни критерии, по които да се оценяват към повече и по-качествен труд.
алтернативните данъчни
системи?
Налицеи са
Един справедливост
данък е недеформиращ само ако лицето
Данъчно
облагане
социална
няколко основни принципа, но понеже те са не е в състояние да направи нищо, за да промени
повече от един, се налагат компромиси между своето данъчно задължение. Икономистите
тях. Хората заемат различни становища по нарича данъците, които не са деформиращи,
относителната тежест, която трябва да се отдава „паушални данъци“. Деформациите се
на всеки отделен критерий.
свързва с опитите на индивида да намали
Ш и р о ко с е с п од е л я сх ва щ а н е то , ч е данъчното си задължение. Практически всички
съществуват пет свойства, които определят данъци са деформиращи. Поголовният данък,
данъчната система като „добра“4:
който се плаща независимо от дохода или
1. Икономическа ефективност: данъчната богатството е паушален данък; данък, който
система не трябва да пречи на ефективното зависи от неизменими характеристики (възраст,
разпределение на ресурсите.
пол), също е паушален.
2. Административна простота: данъчната
Налагането на данък като този върху
система трябва да се прилага лесно и да е заплатите или върху възвръщаемостта от
относително евтина.
капитала променя равновесието в
3. Гъвкавост: данъчната система трябва да икономиката. Данък върху лихвите по
реагира бързо (в някои случаи автоматично) на банковите сметки може да намали мащаба на
променените икономически обстоятелства.
спестяванията и в крайна сметка да снижи
4. Политическа отговорност: данъчната капиталовия запас, а това от своя страна
система трябва да има такъв вид, че хората сами предизвиква спадане на производителността на
да могат да определят колко да плащат, така че работниците и намаляване на техните заплати.
политическата система да може по-точно да Тези косвени въздействия на данъка се наричат
отразява предпочитанията на хората.
ефекти върху общото равновесие. Ефектите
въ р ху о б щ ото р а в н о в е с и е и м ат ва ж н и
Стиглиц, Джоузеф, Икономика на държавния сектор. разпределителни последствия, които понякога
Университетско издателство „Стопанство”, С., 1996 (1988), с. са в посока, противоположна на намеренията на
4

454-455.
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законодателството.
2. Справедливост и данъчно облагане
Няма по света данъчна система, която да се
приема като напълно справедлива. Повечето
от данъчните системи в различните страни се
характеризират от съответните техни граждани
като несправедливи – но от различна гледна
точка. Трудно е обаче да се определи точно кое е
справедливо и кое не е на определено място и в
точно определен момент.
Самото дефиниране на понятието
„справедливост“ много често опира до
изкуствени конструкти, отколкото до явление
( п р о ц е с ) и м а щ о в с е о б щ о б щ оч о в е ш к и
характер5. И ако някъде има общоприета форма
на справедливост, то тя не е общочовешка или
универсално приложима6. Всяко общество по
свой начин е справедливо, но общоприетата
идея на съвременността е че сегашните времена
с а в р е м е н а н а п р о ц ес н а р а з в и т и е н а
7
социалната справедливост.
Но какво е съвременното разбиране за
справедливостта? Що се отнася до природата и
даже до Вселената, то в тях няма място за
справедливо ст; в човешкат а история
с п р а в е д л и в о с т т а с ъ щ о е б и л а п о в еч е
въображаем код, въображаема реалност,
8
отколкото нещо като природен закон .
Свободата е тази, която дава простор за
развитие на отделната личност;
справедливостта е това, което създава мащабна
мрежа за сът рудниче ство от ст рана на
свободните личности; солидарността е това,
което позволява сътрудничеството да продължи
чрез допълнителна социална мрежа и да се
достигне до по-слабите членове в обществото.
Така например, свободата при
децентрализираната капиталистическа
пазарна икономика създава ст ройна
й е р а р х и ч н а с и с т е м а , б а з и р а н а в ъ р ху
резултатите от действието на „невидимата
ръка“. Благодарение на нея едни стават много
богати, а други остават много бедни; едни се
5

Ролс, Дж., Теория на справедливостта. София-СА, С., 1998
(1991).
6
Уолзър, Майкъл, Сфери на справедливостта. Издателство
„Критика и хуманизъм“, С., 2010 (1983).
7
Хадълстън, Дж., Към справедливо общество. Университетско
издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2001 (1989).
8
Харари, Ювал Ноа, Sapiens: Кратка история на човечеството.
Издателство „Изток-Запад“, С., 2016 (2011), с. 121.
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радват на привилегии и власт, а други, които са
по-надолу в йерархичната система, остават
потиснати и обезвластени; в
капиталистиче ската пазарна икономика
неравенството е справедливо; прехвърлянето
на наследствата от семействата към децата е
също справедливо; равенството пред закона се
възприема също като върховна справедливост.
Едно такова вертикално разтягащо се общество,
о с о бе н о в у с л о в и я т а н а р а з в и ва щ а с е
демокрация, обаче създава институции и
форми на справедливост, нямащи нищо общо
с принципите на свободат а: вс еобщо
безплатно образование, всеобщо
здравеопазване, помощи при безработица и т.н.
Фикция е че свободата е безгранична; подобна
фикция е че справедливостта изисква (през ХХIви век) подпомагане на най-бедните и найслабите. Но във всички те зи случаи
справедливостта – така както я възприема
го л я м ат а ч а с т о т о б щ е с т в о т о – и г р а е
сплотяваща роля на социално лепило.
Фикция, в която вярват богатите, е че те имат
повече средства и повече блага, понеже са поспособни, по-умни и по-предприемчиви. За тях
е най-справедливо да имат по-добра храна, поскъпи дрехи и да дават на децата си най-добро
образование. Най-справедливо е за тях да има
бездомни, безимотни, бедни и гладни – те са
просто по-мързеливи, по-бездейни и поглупави. Това за тях сега е толкова справедливо,
колкото доскоро бе напълно справедливо негрите
и жените да имат по-малко права. Всичките тези
справедливости са плод на човешкото
въображение, но без тях обществото не може
да има вътрешна спойка и ще се разпадне.
Сегашните западни свобода и
справедливост и създадените от тях социална
йерархия, митология и фикции, се приемат за
естествени и универсални, а всички
„незападни“ свободи и справедливости – за
неверни и смехотворни. В рамките на повечето
западни общества западната справедливост
изисква богатите семейства да имат по-богати
деца, осигурени с по-добро образование, подобро здравеопазване и по-добри условия на
живот просто понеже са родени в богати
семейства; повечето бедни деца ще останат
справедливо пожизнено бедни, понеже са
родени в бедни семейства. Разбира се, едни хора
имат естествено по-добри способности от
други; но в едно обществото от западен тип две
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деца с еднакви способности ще се развият по
различен начин, ако едно е от по-богато
семейство.
Всички сложни човешки общества въздават
въ о б р а ж а е м и р е а л н о с т и , въ о б р а ж а е м и
йерархии и въображаеми свобода и
справедливост, включващи и дискриминация,
включително по линия на доходите. Не всички
йерархии са морално идентични и еднакво
дискриминиращи. Но ако при съвременните
обще ства развитието на свободат а (и
свързаната с нея „пазарна“ справедливост)
има изострящи функции и разтяга йерархията,
то развитието на демокрацията (и свързаната
с нея „социална“ справедливост9) има не
заострящи, а заоблящи функции в обществото.
Едното не отрича другото. Развитието на
с в о б од ат а м оже д а с т а ва п а р а л е л н о с
развитието на справедливостта.
В едни общества с акцент повече върху
пазарната справедливост („всеки за себе си“)
„естествено“ данъците върху богатите ще са
по-ниски, отколкото при аналозите. При тези
общества йерархичната структура ще е доста
по-разтеглена и по-заострена. При други
о б щ е с т ва с а к ц е н т въ р ху с о ц и а л н ат а
справедливост („един за всички, всички за
един“) „естествено“ данъците върху побогатите ще бъдат по-високи, за да бъде
обществото по-сплескано и по-заоблено, за да
има повече равенство на достъпа.
Съществуват две основни концепции за
данъчната справедливост: хоризонтална
справедливост и вертикална справедливост.
2.1. Хоризонтална справедливост
Една данъчна система се смята за
хоризонтално справедлива, ако хората, които
са еднакви във всички съответни отношения, се
третират по еднакъв начин. Принципът за
хоризонталната справедливост е толкова важен,
че е включен във всички западни конституции.
Така данъчната система, която дискриминира по
пол, раса, цвят на кожата или религиозни
убе ж д е н и я , с е с м я т а з а хо р и з о н т а л н о
10
несправедлива (и неконституционна ).
9
Справедливостта е фикция само на човека. Затова
прилагателното „социално“ е безсмислица; но звучи добре.
10
Стиглиц, Джоузеф, Икономика на държавния сектор.
Университетско издателство „Стопанство”, С., 1996 (1988), с.
465.
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Макар основната идея да е достатъчно ясна,
около определението има няколко съмнителни
неща. Какво означава двама души да бъдат
еднакви във всички съответни отношения? А
какво означава двама души да се третират по
един същ начин?
Да разгледаме двама души, които са еднакви
във всяко отношение освен в това, че единият си
купува луксозен часовник, а другият – евтин
часовник. Третира ли данъчната система по
хоризонтално справедлив начин двамата, ако
облага двата различни часовници с различни
ставки – първият се третира като елемент на
лукса, а вторият – като обикновен предмет за
потребление? Единият заплаща повече данъци
от другия (за едно и също благо, при това – с
еднакви функции) и в този смисъл данъчната
система изглежда несправедлива. Но двамата
имат една и съща „съвкупност от възможности“.
Купувачът на луксозен часовник е можел да си
купи по-евтин, ако е искал това (и обратно).
Данъчната система не дискриминира; тя не
различава хората. Този пример е така нагласен,
че имаме две стоки, които са „по същество“ с
еднакви функции. На практика има множество
примери, в които данъчната система третира по
различен начин хората с различни вкусове – повисоките данъци върху концентрираните
алкохолни напитки дискриминират хората,
които предпочитат шотландско уиски пред
френското вино или българската бира. Хората,
които предпочитат да прекарват ваканциите в
собствените вили, се третират преференциално
в сравнение с тези, които предпочитат да
почиват на хотел.
Ако приемем, че различията във вкусовете
са съществени икономически различия, които
данъчната система може да отчита, тогава
можем да кажем, че тук принципът на
хоризонталната справедливост не се прилага.
Двамата души от горния пример не са еднакви
във всички съответни отношения. Доведен до
тази крайност, принципът би могъл да бъде
бързо обезсмислен: няма двама души, които да
са напълно еднакви. Какви са приемливите
различия? За съжаление принципът на
хоризонталната справедливост не ни помага да
отговорим на този въпрос.
Първото допускане може да бъде, че всички
различия са неприемливи: пол, възраст и семейно
положение трябва да са релевантни. Сега на
практика се прави разграничение по възраст
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(хората в пенсионна възраст получават
допълнителни данъчни облекчения, понеже
пенсията не се облага, а е доход на физическите
лица) и по семеен статус (там, където има
семейно доходно облагане). Явно законодателят
е сметнал, че тези различия са релевантни.
Навярно възрастта и семейното положение
са рел евантни, защото се отразяват на
възможностите на лицата да плащат. Но ако това
е приемлива о снова за диференциация,
съществуват ли и други приемливи основи?
Например дали колебанията в икономическите
разходи, свързани с данъчното облагане на
р а з л и ч н и г ру п и , с а з а ко н н а о с н о ва з а
диференциация? Доказано е, че
неефективността като следствие от данъчната
система зависи от величината на реакциите
(чувствителността) по отношение на данъка. В
домакинство с двама работещи този с пониската заплата (в много случаи жената-майка,
която има по-малки възможности за кариерно
развитие) показва много по-висока
чувствителност към заплатата от основния
работещ член на семейството. Ако държавата
беше загрижена за намаляване на
несправедливостта, породена от данъчната
система, тя щеше да налага по-нисък данък
върху женат а-майка в с емейството. Но
справедливо ли е това?
Следващият пример ще покаже колко е
трудно дори да бъде определен смисълът на
с п р а в ед л и в о с т т а в т р е т и р а н е т о . Д а
допуснем, че сме съгласни мъж и жена,
получавали един и същ доход през целия си
трудов живот, да бъдат третирани еднакво за
целите на социалното осигуряване. Следва ли
общата сума на пенсиите да бъде една и съща
както за мъжа, така и за жената, или трябва
годишната сума на пенсиите да бъде една и
съща? Средно жените живеят доста по-дълго от
мъжете, така че двете правила дават различни
резултати. Ако жените получават същата
годишна пенсия, като мъжете, то общата
очаквана сума на техните пенсии ще бъде доста
по-голяма от тази на мъжете. Много хора смятат
това за несправедливо.
С други думи, хоризонт а лнат а
справедливост е че сто „въобразима“
реалност, нищо повече.
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2.2. Вертикална справедливост
Докато принципът на хоризонталната
справедливост гласи, че хората, които са по
същество еднакви, трябва да се третират
еднакво, то принципът на вертикалната
справедливост се изразява в това, че някои
хора са в състояние да плащат по-високи
данъци, отколкото други, и че тези хора са
задължени да го правят. Около този принцип има
три основни проблема: да определи кой по
принцип трябва да плаща при по-висока ставка;
да се реши – при положение че някой е в
състояние да плаща по-висока ставка – с колко
повече да се облага от другите; и да се
осъществи това на практика, т.е. да се разработят
данъчни правила в съответствие с този принцип.
Обикновено се предлагат три критерия, за да
се прецени дали един индивид трябва да
плаща повече от друг. Може да се реши за
някои хора че имат по-големи възможности да
плащат; за други – че имат по-високо равнище на
икономическо благосъстояние (по-големи
жилища или ренти, например); а за трети – че
получават повече облаги от общите държавни
разходи.
Дори ако се постигне единодушие по това
кой от трите критерия да се прилага, неизбежно
ще се появи разминаване на мненията как да се
и мерят възможностите за плащане, според
икономическото благосъстояние или според
получените облаги. В някои случаи едни и същи
показатели, например, доход или потребление –
могат да се използват за измерване и на
възможностите за плащане, и на
икономическото благосъстояние.
Въпреки всичко, повечето демократични
общества са решили че по-богатите са в
състояние да плащат по-високи данъци, и че те
са задължени да го правят. Вертикалната
справедливост, въпреки че и тя е въобразима
реалност, е по-често приемана. „По-голямото
равенство“ се приема за по-справедливо от
нарастващото неравенство.
2.3. Възможности за плащане и
икономическо благосъстояние
Няма единство по избора на подходяща
база за данъчно облагане.
Първо, да анализираме идеята, че тези,
които са по-заможни трябва да допринасят
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повече. Критичният въпрос е как да определим
дал едно лице е по-заможно от друго. Да
вземем, например, две различни личности.
Единият е пословично трудолюбив, работи по
10-12 часа дневно, 6 дни в седмицата. Той няма
свободно време, трудно ще се ожени, ще отделя
малко време на бъдещите си деца; но пък
притежава като наследство голямо жилище,
красива вила и нов спортен автомобил, както и
солидни спестявания в банката. Другият е
пословичен безделник и веселяк, работи по 8
часа дневно, 5 дни в седмицата, за да си
гарантира някакъв доход, гуляе, жени се няколко
пъти, има няколко деца, за които се грижи само
по задължение. Със сигурност всеобщото
мнение ще е, че вторият е в по-добро положение
от първия, но данъчната система ще обложи
първия с по-висока ставка от втория. Очевидно
данъчната система трябва да се основава на
тясно дефинирана представа за
благосъстояние; тя не бива да измерва
общото, цялостното благосъстояние, и в този
смисъл й е присъщо да бъде несправедлива.
На това може да се противопостави например
разпределението на задълженията и благата в
рамките на едно семейството. Тук е възможно да
правим цялостна оценка както на нуждите, така
и на възможности те. Ние можем да разходваме
повече средства за едно дете, което е родено покъсно, когато семейството има по-високи
доходи. Това е по-справедливо. Тук има много
по-пълна информация, отколкото изобщо е
възможно да получи държавата.
Второ, да разгледаме пример с еднакво
заможни лица при старта на тяхната кариера.
Различията са не в стартовото богатство, което
притежават, а в доходите, които получават. При
тази система хората с по-високи доходи ще
плащат по-високи данъци, отколкото тези с
по-ниски. Да си представим, например, двама
близнаци, които са родени еднакви и имат
еднакви възможности за развитие. Единият
обожава ядрената физика, следва дълго време в
университета, прави докторантура, започва
работа като учен в научно-изследователски
институт с ниска заплата. Той е много щастлив,
но заплатата му е ниска. Вторият учи по-кратко,
но става предприемач в търговията с алкохол и
получава високи доходи, но не е щастлив.
С ъ в к у п н о с т т а о т и ко н ом и ч ес к и т е и м
възможности, това, което те биха могли да
правят, е еднаква. Знаели са че имат едни и
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

същи възможности да печелят. И все пак те са
направили различен избор. Единият има нисък
доход, другият – много по-висок. Справедливо
ли е вторият да плаща много по-високи данъци
от първия? В много общества приемат, че не
икономическите възможности служат като
справедлива база за данъчно облагане, а
степента, в която хората са се възползвали от
възможностите, които им е предложило
обществото. Действителният доход на първия
е по-малък от потенциалния доход, който би
имал, ако се беше насочил към по-печеливша
професия. Обществото обаче е приело че
действителният доход служи като подходяща
основа за облагане. Но много хора мислят, че не
действителният доход следва да бъде съответен
показател, а потенциалният доход. Този пример
илюстрира два момента: първо, двамата
„едн акв и “ с е р аз л и ч ават п о то ва да л и
и ко н о м и ч е с ко т о б л а г о с ъ с т о я н и е , и л и
възможностите за плащане трябва да бъдат
подходяща база за данъчно облагане, в
практиката ще се използват аналогични
критерии (т.е. доход, потенциален доход,
потребление); второ, дори и двамата да са
съгласни, че възможностите да се плаща са
подходяща база за данъчно облагане, ще остане
п р от и во р еч и е то п о въ п р о с а д а л и т е з и
възможности се измерват с действителния, или с
потенциалния доход. На практика е съвсем
невъзможно данъчната система да се основава
на вероятните възможности на хората. В
повечето страни се използва реалният доход
като основа за измерване на икономическото
благосъстояние. Но в други страни се приема, че
ставката на работната заплата е по-добър
индикатор на индивидуалните икономически
възможности, отколкото реалния доход, тъй като
подоходният данък кара хората, които избират
да работят повече, да плащат повече.
2.4. Реалното потребление като основа за
данъчно облагане
Широко разпространено обаче е и мнението,
че нито едно от двете не е „справедлива“ основа
за облагане. И двата горни показатели
съответстват на приноса на отделния човек към
обще ството, на стойно стта на неговата
икономическа „продукция“. Не е ли посправедливо хората да се облагат въз основа
на това, което потребяват (чрез косвен данък,
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например, чрез ДДС), отколкото на това, което
дават – с други думи, на база на потреблението, а
не на дохода?
Следващият пример още веднъж илюстрира
противоречивите възгледи за
справедливостта. Доходът и потреблението се
различават по спестяванията , т.е. доходът или се
потребява изцяло, или от него се спестява
някаква сума. Така основният проблем е дали
спестяванията трябва да се изключат от
данъчното облагане, като остане облагането
само върху потреблението.
Да разгледаме следващ пример с двама души,
които получават еднакви заплати. Първият
спестява ежегодно по 30% от доходите си, а
вторият харчи до стотинка всичко, което
получава. През годините, докато работят,
двамата плащат различни косвени данъци,
вторият – повече. При пенсионирането си
двамата получават еднакви пенсии, но първият
има натрупани солидни спестявания. Вторият
получава социална помощ, понеже няма
никакви спестявания. Първият обаче плаща
значително по-високи данъци от втория, тъй
като е облаган с данъци върху лихвите от
спестяванията, и не получава никакви облаги от
държавата. Нормално е първият да мисли, че
данъчната система е несправедлива, тъй като и
двамат а имат еднаква съвкупно ст от
икономически възможности. Първият ще се
пита дали трябва държавата да го принуждава да
плаща данъци (върху спестяванията), при
положение че има отложено потребление, и дали
държавата трябва да подпомага някой, който не е
мислил за годините след пенсионирането?
„Защо съм наказан с допълнително данъчно
облагане и да се възнаграждава друг, който е
живял охолно?“ Вторият ще отговори, че
м и н а л о т о н я м а з н ач е н и е , п о н е ж е п р и
пенсионирането техните доходи се различават.
В наши дни все по-силна подкрепа получава
позицията на спестяващия, отколкото на
харчещия, отчасти поради проблема за
справедливостта, и отчасти поради
необходимостта от натрупвания за бъдещето.
Според възгледа, който намира все повече
привърженици, подходяща база за облагане
трябва да бъде доходът през целия живот,
доходът за един ден, час или дори година.
Доходът през целия живот се дефинира като
с егашнат а сконтирана стойност на
индивидуалния доход.
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3. Подоходно облагане и социа лна
справедливост по света
Въпреки че принципът за „равенство на
достъпа“ е заложен в повечето практики на
европейските страни и САЩ, който се свързва
аксиоматично с намаляването на неравенствата,
то даже при прогресивно данъчно облагане
делът на доходите, спечелени от най-богатите
1% от населението, през периода 1975-2014 г.
продължава на нараства. Така например, в
САЩ най-богатият 1% е увеличил делът си от
8% през 1970 г. на 17% през 2010 г. При това, в
САЩ е налице развита система на възвръщане
на части от данъците 1 1 , включително за
отглеждането на децата12. Преките данъци,
изчислени като процент на федералните
приходи от различни източници, нарастват от
16,9% през 1940 г., на 44,0% през 1960 г., на
13
47,2% през 1980 г. и на 40,3% през 2016 г.
Таблица 1
Дял на спечелените доходи от Топ 1% през
14
периода 1975-1014 г.

11

https://www.irs.gov/uac/about-form-1040
http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-child-taxcredit-ctc
13
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/
publications/2016/econ/g16-qtax2.pdf
14
Economic Report of the President. February 2016. http
s://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/ERP_2016_Book_
Complete%20JA.pdf, р. 25.
12
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Данъчно облагане и социална справедливост
4. Подоходно облагане и социа лна
справедливост в България
4.1. Подоходни данъци преди 1990 г.
След Втората световна война и особено след
одържавяването на собствено стт а и
преминаването на властта в комунистическата
партия цялата икономическа дейност в НРБ
преминава на планови основи. Фокусът на
усилията на социалистическата държава се
ко н ц е н т р и р а в р а з р а бот в а н е то и
изпълнението на годишните и петилетните
народностопански планове. Самите планове
се базират върху система от народностопански
баланси: материални, трудови и финансови.
Макар че финансите са изключително важен
инструмент в ръцете на социалистическата
държава, те имат донякъде подчинено
значение. За изпълнението на
народностопанския план се мобилизират
държавния бюджет, данъците от населението,
дълго срочния и кратко срочния кредит,
заст рахователното и спе стовното дело,
финансите на социалистическите предприятия
и организации.
През първия период 1944-1949 г. се
опростява и данъчната система, като се приемат
Закон за данък върху оборота и Закон за данък
върху общия доход. При втория закон
данъчнат а прогре сия достига 84%
получените доходи.
През 60-те и особено през 70-те години на
XX-ти век данъчната система се усъвършенства.
Данъкът върху общия доход (данък върху
работната заплата и аналогични на нея
възнаграждения) заемат най-малък дял в
приходите на държавата. Те се облагат найниско. Установява се необлагаем минимум –
минималната работна заплата от 120 лв.
Освобождават се от облагане премиите,
давани на първенци и отличници в
съревнованието, помощите за встъпване в брак,
раждане, заболяване, злополука, семейните
добавки за деца. Прилаганата прогресивна
таблица започва с 8 на сто за доходи от 120 до 130
лв. и продължава до 14 на сто за месечна заплата
над 340 лв. В средата на 80-те години на ХХ-ти
век работната заплата достига максимума и на
практика този данък се превръща в „скрито“
пропорционален. Брутните годишни доходи от
хонорари на дейците на науката, изкуството и
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к ул т у р а т а с е о б л а г а т п о о т д е л н о п р и
неравномерно нарастваща прогресия, която
стига до 50 на сто за годишен доход над 40 000
лв. Този данък е определено несъвършен, тъй
като не се облагат нетните доходи, а брутните.
Доходите от наеми, ренти, дивиденти и други се
облагат сравнително най-високо, понеже в
условията на социализма тези доходи имат
нетрудов характер. С умерена прогресия се
облагат доходите от колективна и лична трудова
дейност, вложена в производство и продажба на
селскостопанска продукция, както и доходите на
инженерно-техническите кадри, реализирани от
дейност извън работното място. От 1987 г. за
някои от доходите се въвежда патентно
облагане.
Доходите от рентиерство са се облагали по
скала с най-ниска ставка от 9% и максимум от 81
на сто. Хората, които са нямали семейство с
деца, са плащали и т. нар. ергенски данък в
размер на 10% от дохода. Осигурителните
вноски са били 30%. Средно данъкът върху
печалбата на предприятията е стигал 62%.
В условията на плановата икономика
данъците и таксите от населението имат
изключително нисък относителен дял в
общата сума на приходите на бюджета. През
1958-1960 г. общите приходи на бюджета са 7
8 3 8 м и л и о н а л в . , д о кат о д а н ъ ц и т е о т
населението са 486 милиона лева. През 1980 г.
общите приходи са 13 098,6 милиона лева,
данъците и таксите от населението – 1 147,8.
През 1987 г., общите приходи са 21 396,8,
данъците и таксите от населението – 1 721,3
милиона лева. Събираемостта на данъците е
почти 99% поради строгия финансов контрол.
4.2. Въвеждането на „плосък“ данък
По волята на законодателя от началото на
2008 г. ДФЛ бе превърнат в прословутия
„плосък данък” от 10 % за всички физически
лица в България, независимо от техните доходи.
Наистина не само в България, но и в още няколко
от новите страни-членки на ЕС (Латвия, Литва,
Естония, Румъния и Чехия) под натиск от МВФ и
Световната банка бе въведен плоският данък,
макар и при значително по-висока ставка.
Плоският данък не бе посрещнат въодушевено
15
от всички .
15
Жулева, Н., Грехът на политическата класа към България. В.
„Дума“, 13.11.2009, бр. 259.
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Ето кои са основните ефекти от неговото
въвеждане:
1. Той оставя много повече доходи в горните
2-3 % от населението, което преструктурира
икономиката към производство на стоки за лукс.
2. Той диференцира обществото на много
бедни и малко свръхбогати.
3. Той измества традиционни ценности като
„солидарност“ и „справедливост“ в посока на
повече пазарна свобода.
Не по-малко важното: той не изсветлява
а вт ом ат и ч н о д а н ъ ц и т е и н е п р и в л и ч а
автоматично чужди инвестиции.
Вредите от плоския данък:
1. Забавяне на икономическия растеж
(доказано с факти от Джоузеф Стиглиц, Пол
Кругман и Тома Пикети).
2. Силна поляризация на доходите и
създаване на класи на (1) свръхбогати и (2)
свръхбедни.
3. Възможности за „покупка“ на избори.
Изчисленията показаха, че от плоския данък
са най-потърпевши хората с най-ниските
доходи. Например тези, които получават заплати
около минималната – 460 лв. от началото на тази
година, ще бъдат автоматично орязани с 46 лева.
И тук идва основателният въпрос за т. нар.
необлагаем минимум.
4.3. Сегашното състояние на данъците
върху физическите лица
„Плоският данък“ в България всъщност не е
съвсем плосък. Данъчните облекчения през
2016 г., които са законово установени са:
- За допълнително доброволно осигуряване.
Данъчната основа се намалява с направените
през годината лични вноски до 10% от нейния
размер.
- За доброволно здравно осигуряване и
застраховки „Живот“. Облекчението е общо за
двата вида и е същото като горното.
- За лични вноски за осигурителен стаж при
пенсиониране. Това облекчение е за хора, които
са навършили възрастта за пенсиониране, но не
им достигат 5 години осигурителен стаж, за да
вземат пенсия. В този случай те имат право да си
доплатят, като данъчната основа се намалява с
внесените през годината осигуровки за тази цел.
- За дарение. До 5% от данъчната основа,
когато е в полза на определени организации.
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- За закупуване на жилище на кредит от
млади семейства. От данъчната основа може да
се приспаднат дължимите лихви за съответната
година. Ако кредитът е по-голям от 100 хил. лв.,
облекчението е за дължимите лихви по първите
100 хил. лв. от главницата.
- За деца. Данъчната основа се намалява с 200
лв. за едно дете, с 400 лв. за две и с 600 лв. за три
и повече деца. За деца с увреждания с 50% и над
50% облекчението е 2000 лв.
- За хора с намалена трудоспособност.
Данъчната основа се намалява със 7920 лв. за
хора с 50% и над 50% намалена
работоспособност.
5. Възможности за прогресивно данъчно
облагане и за нарастване на социалната
справедливост в България
За гражданите на ЕС и в частност – на
България, размерът и плащането на данъците
са особено чувствителни теми. От една страна,
концепцията че най-богатите (компании и
граждани) е справедливо да плащат повече, е
16
почти консенсусна . Фактът че т.нар. 1% са
свръхбогати, е широко известна и другите 99%
са склонни да подкрепят по-високото им
17
данъчно облагане . От друга страна, скритото
прехвърляне на лични доходи и лично
потребление в „корпоративните сметки“ е
тенденция, на която обществото не гледа с добро
око. Още повече че често корпоративните
сметки са скрити в данъчни убежища. От трета
страна, силно разпространено е убеждението
( о с о бе н о в Б ъ л г а р и я ) ч е с и с т е мат а н а
използването на данъците е корумпирана.
Има множество изследвания които доказват
убедително че въвеждането на плоския данък в
България не донесе нито по-висок
икономически растеж, нито по-ускорен приток
на чуждестранни инвестиции, нито по-висока
18
степен на социална справедливост .
16
Националното представително проучване „Нагласи към
данъчната политика в България“ от края на 2016 г. разкрива чу над
50% от участниците в проучването смятат, че данъчната система
задълбочава икономическото неравенство; 22.7% мислят, че
данъчната система не внася промени в разпределението на доходите.
17
Стиглиц, Джоузеф, Цената на неравенството. Как днешното
разделено общество застрашава бъдещето ни. Издателство „ИзтокЗапад“, С., 2014 (2012).
18
Ганчев, Ганчо, Пло ски данъци или пло ски заблуди.
http://bg.mondediplo.com/article174.html; Ангелов, Иван, Истината за
ниските „плоски” данъци. http://epicenter.bg/article/Istinata-zaniskite--ploski--danatsi/115218/11/33
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Справедливостта изисква промени и в
трите направления: по-високи данъци за побогатите; по-пълно обхващане на плащането на
данъци и некорумпирано използване на
събраните данъци. Изследвания показват, че поголяма равенство и по-плоско общество са по19
силни и по-устойчиви . Естония, Словакия и
Украйна се отказаха от плоския данък.
Ка к в и с а о б ач е въ змож н о с т и т е з а
промяна?
Първо, в данъчната система съществува
принципа че тя е наистина система. Пипането на
един данък дава отражение върху всички
останали.
Второ, чрез данъчната система се реализират
редица държавни политики. Разбира се, ако ги
има.
Трето, вярно е че „лесно се намаляват
данъци, трудно се увеличават“.
Какво да се прави?
1. Само чрез системата на националните
сметки може да се прецени как да се промени
балансът между данъците на физическите лица
и ко р п о р ат и в н и т е д а н ъ ц и . М Ф и м а
необходимата информация, НСИ – не.
2. Съотношението „преки данъци –
косвени данъци“ може да не се променя при
бурен растеж на доходите. Такъв бурен растеж
не може да се очаква, затова може да се помисли
за диференциране и на косвените данъци.
Премахването или намаляването на ДДС по
някои групи стоки (хляб, учебници и други),
както практиката показва, не води автоматично
до намаляване на цените им, а променя
съотношението „заплати – печалби“ в полза на
по следните. Облекчава с е не крайният
потребител, а производителят.
3. Не са ясни, поне в момента, бъдещите
държавни политики.
3.1. Да се спрем върху един примерен
вариант: спиране на демографската катастрофа.
Всички прогнози сочат, че населението в Р
20
България отива към катастрофален спад . През
2015 г. населението е било 7 168 009 души, а по
реалистичната прогноза през 2030 г. ще е 6 554
19

Уилкинсън, Ричард и Кейт Пикет, Патология на
неравенството. Защо равенството прави обществата по-силни.
Издателство „Изток-Запад“, С., 2014 (2010).
20
http://nsi.bg/bg/content/2994/прогноза-за-населението-по-поли-възраст
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784, през 2050 г. - 5 813 550, и през 2070 г. - 5 132
023. Казано на икономически език, ако страната
България желае да „произвежда“ повече деца,
които да живеят при по-добри условия, то
обективна необходимост е въвеждане на
семейното подоходно облагане. Обратно
казано, няма да се облагат поотделно и мъжът, и
жената, а доходите на 2+N (мъж, жена и броя на
децата).
3.2. Има пряка връзка между социален
минимум и заплащане на данъци. Ако се
приеме, че през 2016 г. линията на бедността у
нас е била 300 лв. месечно, това означава че едно
семейство с 3 деца (под 18 години, или
продължаващи обучението си) трябва да
притежава минимум 1500 лв. месечно. казано по
друг начин, ако двамата родители имат сумарен
доход 1200 лв., то данъкът върху техните доходи
ще е -300 лв. (Negative Income Tax 2 1 ).
„Отрицателният ДОД“ ще елиминира всички
допълващи социални подпомагания – за
отопление, за осветление, за подпомагане и т.н.
Обратно, ако друго семейство също с толкова
деца има месечен доход (в рамките на цялата
година по толкова всеки месец!) в размер на 8000
лв., то облагането ще започне след приспадането
и на 1500 лв. Разбира се, има и други варианти.
3.3. Най-трудно ще е „ограмотяването“ и
осигуряването на достатъчно „фенове“ на
прогресивна данъчна скала. Препоръчително
е въвеждането на стъпала по години, за да бъде
подготвено гражданството. Например, може да
се започне с 0% данъчна ставка на доходи на
член от семейството под 300 лв. месечно; около
10% за всички с доходи между 300-1000 лв.
месечно на член от семейството; 12% за доходи
1001-2000 лв.; 14% за доходи 2001-4000 лв.; 16%
за доходи над 4001-6000 лв., 18% за доходи 60018000 лв., 20% за доходи 8001-10000 лв. „Работи
повече и по-новаторски, печели повече,
потребявай повече!“. Скалата е условна, но след
допълнителни сметки в МФ може да се приеме
по-конкретно изображение.
21
Схема за поддържане на доходите, която предвижда
изплащане на допълнителни средства на онези граждани, чийто
доход е под установените от правителствата равнища
(обикновено се има предвид изчисленият екзистенц минимум).
Привържениците на тази схема твърдят, че благодарение на нея
може да се елиминира капанът на бедността, съкращават се
административните разходи и се увеличава притокът на работна
сила от домакинствата с ниски доходи, тъй като те вече не са
ощетени от високото пределно данъчно облагане, в случай че
преминат от социални помощи на доходи по трудово
правоотношение.
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Фината пренастройка на данъчната система
трябва да гарантира не само провеждането на
нови политики, но и постигането на голям
обществен консенсус.
Изводи
Въпреки че справедливостта, подобно на
свободата, е елемент и проява на „въобразимата
реално ст“ в съзнанието на гражданите,
държавата трябва да се съобразява с нея. В
частност, данъчната система трябва да се
адаптира към масовата въобразима реалност,
за да изглежда самата тя по-справедлива и
по-приемлива.
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Регионалните
диспаритети –
предпоставка за
или проблем при
развитието на
регионите?
Петя Димитрова*
Регион.
Преди да започнем да говорим за
регионалните диспаритети следва да си изясним
какво разбираме под понятието „регион“. В
зависимост от целта на изследването терминът
“регион” може да бъде използван с различно
значение. Може да се приеме, че регионът
представлява обособена част от територия,
ко н т и н е н т и л и с т р а н а , коя то о бх ва щ а
специфични характеристики, отличаващи го от
останалите региони.
Всъщност използването на понятието
„регион” в научната литература започва с
промяна в научното мислене, а именно с появата
на регионалната парадигма. Това е периодът на
следвоенно възстановяване на страните в
Европа, времето на Великата депресия в САЩ и
появата на Съветския съюз. Така с настъпилите
промени в политически аспект и с промяната във
водещата парадигма се стига до промяна и в
мащаба на изследваните територии. Водещо
място в изследванията на икономогеографите
заемат ограничени в пространството места,
които са формирани на основата на природни и
обществени фактори, а именно „регионите”.
Появат а на самото понятие „регион“ е
предпоставка за възникнали проблеми с
неговото правилно дефиниране.
През 1939 г. в своята книга „Природата на
географията” Ричард Хартшорн счита, че
основната цел на географията като наука е да
изследва пространствата на земната повърхност
*
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Охридски“

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

според техните причинно-свързани разлики или
казано по друг начин ареалните различия на
земната повърхност (Хагет, 2001, с. 369).
И м е н н о т о й въ в е ж д а „ р е г и о н ъ т ” кат о
географска единица, която да стане обект на
изследванията. Хартшорн представя
изследването на територията на база
р е г и о н а л н ат а ге о г р а ф и я , коя то с и
взаимодейства със съответната систематична
наука и създава специфични региони. Тези
региони не са еднакви, като във всеки регион в
дадено определено време може да възникне
модел на преплетени специфични трендове от
систематичните променливи (Стойчев, 2012, с.
25).
Друго виждане относно разделението на
регионите представя Питър Хагет в своя научен
труд „География: Глобален Синтезис“ (2001,
стр. 367). В своето изследване автора прави ясно
разграничаване между понятието „area”
(„пространство, район, зона, сфера”) и „region”.
Докато пространството „area” се използва, като
геометрична част от земното пространство без
отражение върху хомогенността и кохезията, то
регионът „region” е пространство, в което
отношението характер и ареал произвеждат
някаква форма на кохезия/сближаване. Според
Хагет регионът се определя от „специфични
критерии и е хомогенен или сплотен само във
в р ъ з к а с т е з и к р и т е р и и ” . Та к а Х а г е т
класифицира регионите на база един или
няколко признака и такива по отношение на
съвкупността от човешката окупация на
пространството.
По своята същност регионите представляват
съще ствена част от икономиче ските и
административните структури на всяка страна.
Според изследването на Przygoda (2004) под
понятието регион следва да се разбира
“относително хомогенна зона отделена от
нейната заобикаляща среда, разграничена от
съседните зони чрез нейната природа или
придобити характеристики, които са създадени
поради забележими, разпознаваеми фактори.
Buček (1996) дефинира регионът като
географски обект, който има характер на
пространствена единица със свойства на
система, за който е характерно неговата цялост,
относителна изолираност и функционална
организираност. Нещо повече, регионът се
дефинира като динамична пространствена
система, за който са характерни специфични
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п р и р о д н и и с о ц и а л н о - и ко н о м и ч е с к и
характеристики, различни от другата площ
/area/. Това не е само пространствена, но също
икономическа и социална единица.
Matoušková (1997) прави
интердисциплинарен поглед на регионът: тя
определя регионът като географски обособена
площ, която има общи социално-икономически,
етнически, географски, исторически, културни
и други характеристики.
В зависимо ст от необходимо стт а на
изследването може да използваме и различни
аспекти за класифициране на регионите –
пространствен аспект, демографско-географски
аспект, териториално-статистичен аспект,
климатичен аспект, значението за туризма, и др.
Регионите са различават основно по нивото
на икономическото си развитие, което е
следствие от следните фактори: локализацията
на предприятията в регионът, тяхната честота,
бранч структура, икономическа стабилност,
интензивност на интра-регионалните
икономически връзки, вид на организационни
ф о р м и ; ко л и ч е с т в е н и и к ач е с т в е н и
характеристики на населението и неговото
движение; техническа и социална
инфраструктура по отношение на комплексност,
качество и количество; наличните природни
ресурси и тяхното ниво/степен на използване;
пряко и непряко/директно и индиректно/ на
националната икономическа политика (Durkova
2012).
В о сновни линии важен фактор при
изучаването на регионите като цяло е
транспортният. Чрез него се дава ясна представа
за състоянието на региона, како може да се
направи прогноза за развитието му. Почти
всички теории и изследвания през годините се
обосновават на близостта или отдалечеността на
даден обект спрямо друг/и. Във връзка с
засилване на конкурентоспособността на
р е г и о н и т е и зу ч а ва н е то н а кат е го р и я т а
централно място, задължителните „търсене и
п р е д л а г а н е ” , т р а н с п о р т н и т е р а з ход и ,
глобализацията, конкурентно предимство, а в
последствие засилената регионализация,
клъстерирането, R&D сектора и др.,
продължават да бъдат значими. Във връзка с
това и научното познание преминава през
различни ет апи, характеризиращи с е с
конкретни научни дискурси в отделни научни
парадигми, които са се променяли в дългосрочен

82

план.
През годините въпроса за организацията на
про ст ранството си о ст ава водещ. Така
изучаването на пространствената организация е
силно застъпено и в развитието на
локализационни (щандортни) теории. За един от
първите опити в тази насока може да се
възприеме години по-късно признатият модел
на немския земевладелец Йохан фон Тюнен,
който през 1826 г. на база личните си разбирания
търси оптимизация на връзката между рентата
при земеползването и пространствената
организация, възникваща вследствие на
разстоянието, съответно транспортните
разходи. В следващите години много автори
работят върху различни тези за
пространствената организация. Част от найзначимите трудове в областта на локализацията
в опростена икономическа среда са на учени
като Кристалер (1933) върху йерархията на
централните ме ста, разпределението на
пазарните центрове и пазарните зони на Льош
(1954), промените в размерът на представените
от Льош шестоъгълници (пазарни зони) в
разработките на Уолтър Айзард (1956),
гравитационния модел на Стюард (1947) и др.
От изследванията на локацията в хетерогенна
среда принос имат автори като Вебер (1909),
който пръв развива тезата, че ресурсите са поскоро локализирани, отколкото повсеместно
разпределени. Част от изследванията използват
разработената от Уолтър Айзард (1956)
заместителна рамка. Важни за анализа са и
разходните криви на Смит (1966), които могат да
се използват при решаването на редица сложни
локализационни ситуации. В метода на Смит се
използва техниката изодапан, разработена за
първи път от Вебер, при изследванто му относно
разходите за работна сила върху
локализационния подход, който той разработва
за минимизиране на транспортните разходи
(Стойчев, 2012).
На съвременния етап от развитие на
географската наука все по-актуални стават
изследванията на регионите в рамката на Новата
икономическа география (НИГ), въведена от
Пол Кругман през 1991. Много от авторите като
К ру гма н , Ф уд ж и т а , Мо р и , В и н е й бъ л с ,
Отавиано, Табучи и др, работещи в рамката на
НИГ, разглеждат модели, разработени на база
н а ц и о н а л н и р е г и о н и , м е ж д уд ъ р ж а в н и
сравнения, глобализация и др. Може да кажем,
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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че тя е в основата и на най-модерните концепции
за регионално развитие и политика.
Регионални диспаритети.
В последните години терминът „диспаритет“
стана широко употребяван. Преведено от
латински „disparitas” означава „разделен”.
Поради широката употреба на термина в
научнат а литература и по-конкретно в
р е г и о н а л н ат а п ол и т и ка с ъ щ е с т ву ват и
множество дефиниции.
Според една от дефинициите дадена от
OECD (2002, 2003) “регионалните
(пространствени) диспаритети изразяват
обхват а на различието в интензивното
проявление на изследваното икономическото
явление в регионите на дадената страна.
Териториалните диспаритети индикират
о бх ват а н а и н т е н з и в н о с т н а д а д е н о
икономическо явление, което се различава
между регионите в дадена страна“. Тази
дефиниция има значително ограничен фокус
тъй като се отнася само до територията на
конкретна страна.
Друго определение е дадено от Karin Vorauer
(2007), а именно: „под регионални диспаритети
следва да се разбира отклонението от всякакво
концептуално съотносимо разделение на
характеристики взети като съпоставими във
връзка с различни пространствени показателни
нива (регионални граници)“.
Следва да се има предвид, че докато
„диспаритет“ може да се тълкува по-широко
като различие или неравенство на определени
характеристики, проце си и явления,
идентифицирането и сравнението, на които
може да има психологически, социален,
политически и друг смисъл, то „регионалния
диспаритет“ представлява различие или
неравенство в показатели, процеси и явления,
разпределени в обособени териториални
структури, възникващи най-малко в две отделни
единици - региони. Така казано не може да
говорим за регионални различия без да имаме
поне два региона за сравнение.
Развитието на регионалните диспаритети
протича през времето и пространството и то
нееднакво. Затова изследването на това явление
изисква многоизмерен/ многокритериален
анализ, както и систематичен преглед на
явлението. Тук освен икономически показатели
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

се включват и компонентите на социална,
териториална, политическа и административна,
екологична, инфраструктурна и други сфери.
Така се използват предимно количествени
методи, на база класифициране на данните
получени от различните области за сближаване
и сравнение на изследваните в региони. Освен
количе ствените методи с е използват и
качествени методи на основата на експертен
анализ, анализ на определен регионален
проблем и др. Важна о собено ст при
изследването на регионалните диспаритети е, че
резултатите от изследването се използват при
изготвянето на бъдещи политики за управление
на регионите. Обикновено тези различия се
възприемат като негативна черта на региона и се
търси начин за тяхното намаляване. Друга
тенденция при изследването на регионалните
различия е именно положителния ефект, който
оказват върху регионалната
ко н к у р е н т о с п о с о б н о с т к а т о о с н о в е н
инструмент за преодоляване на различията в
степента на развитие на отделните региони. Това
дава нова светлина върху изследването на този
феномен като поставя акцент
предприемаческата среда в регионите на база
именно различията като се търсят ефективни
мерки за насърчаване на инвестициите в
отделни сектори, в съответствие с предимствата
на отделните региони.
Регионалните диспаритети се изследват по
две основни причини. Първата причина е да се
определят и изследват разликите в обекта,
съответно показатели в избраният набор от
страни, региони, общини и пр., какво е
въздействието на техните промени. С други
д ум и и з с л ед ва н е то н а с т ру кту р н и т е и
поведенчески промени. По този начин се
откриват негативните тенденции довели до това
отклонение.
Втората причина за изследването им е
свързана с разглеждането на различията между
субектите, т.е. тяхната уникалност, която ще
доведе до засилване на конкурентоспособността
н а р е г и о н и т е . То з и п о д х о д и з с л е д в а
положителните тенденции.
Чрез изследването на отрицателните и
положителните характеристики на съответните
обекти може да се разглеждат като силни и слаби
страни за развитието на регионите. Обикновено
слабите страни се свързват с нещо, което не му
достига на региона – липсващи източници и
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възможности как да се използват наличните
ресурси, докато силните страни изразяват
уникалността на региона, неговите източници и
възможности. В този смисъл регионалната
политика се стреми да нали различията и в
същото време да направи ефективно
използването на разнообразния потенциал за
развитие на пространството. Така регионите се
разглеждат като потенциално еквивалентни, със
сходни шансове за развитие съгласно техните
размери и условия.
Важно е да се има предвид, че
характеристиките, развитието и формите на
регионалните различия зависят от
изследователските аспекти. Така част от
авторите предпочитат да изследват
икономическите, социални и териториални
различия, докато други автори предпочитат
времевия аспект на различията.
Основният въпрос, на който следва да си
отговорим при изследването на регионалните
различия е дали регионалните системи са
склонни към сближаване по еднакви показатели
или точно обратното те са склонни към
отклонение един от друг. Така много от научните
изследвания са повлияни от водещата научна
парадигма през конкретния период. Това води до
резултати на база политическия опит, който е
натрупан към момента, както и отразява
о с н о в н и т е с о ц и а л н и и и ко н о м и ч е с к и
направления за отминал период.
Регионалните диспаритети могат да бъдат
к л а с и ф и ц и р а н и к а т о хо р и з о н т а л н и и
вертикални. Хоризонталната перспектива се
свързва с мястото на тяхното възникване, докато
вертикалната с тяхната географка рамка.
Хоризонталната перспектива може да бъде
материална, както и нематериална. Също така
може да се раздели на икономическа, социална и
териториална (Kutscherauer, 2010).
Идентифицирането и измерването на
регионалните диспаритети е основното условие
за вземането на пространствено-ориентирани
социално-икономически инструменти чрез
които да бъде възможно да се намалят тези
различия или да се премахнат.
Един от о сновните проблеми при
оценяването на регионалните неравенства е
избора на спектър от индикатори, които да
послужат за измерване на различията между
отделните региони. Част от използваните
индикатори са интегрирани и включват
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икономическия потенциал, жизнения стандарт,
околната среда и пр., докато други са поспецифични и обхващат икономическия и
социален потенциал на изследваните региони.
Та ка н а б а з а п ол у ч е н и т е р е зул т ат и от
проведените изследвания на регионалните
различия могат да се създадат различни
регионални политики. Тези политики имат за
цел да влияят върху или да намалят различията
между регионите чрез редица инструменти.
Част от използваните инструменти са насочени
към стимулиране на работната ръка, за
разширяване на предприемачеството чрез
субсидиране, чрез масово индустриализиране и
развитие на секторни политики, чрез
предприемане на мерки за дерегулация и
децентрализация, инвестиране в развитието на
човешките ресурси, насърчаване развитието на
иновации и разпространението им, чрез
клъстериране, насърчаване развитието на
малките и средни предприятия и т.н.
1
Според Klaassen and Vanhove (1987)
структурираните инструменти за регионална
п о л и т и ка п ом а г ат з а р е г ул и р а н е т о н а
регионалните различия по няколко начина. Те
условно разделят инструментите на седем
групи: инфраструктурна помощ (infrastructural
aid), финансов стимул (financial stimulus),
обезкуражаващи мерки (disincentive measures),
децентрализация на държавните институции
(decentralization of state institutions), регионално
разпределение на публичните инвестиции и
търгове (regional allocation of public investments
and tenders), агенции за регионално развитие
(regional development agencies) и
ма к р о и ко н ом и ч е с к и и н с т рум е н т и
(macroeconomic policy instruments).
Инструментите създадени с цел
инфраструктурна помощ са предназначени за
регионите, които имат недостатъчна или ниско
ниво на изградена инфраструктура. Чрез
инструментите за финансов стимул се създават
улеснения за субсидиране, данъчни облекчения,
по-лесно отпускане на заеми и пр. Мерките,
които се предприемат като обезкуражаващи
целят да се редуцира прекалената концентрация
на икономически и други дейности в дадена
територия като пренаселеност и др. Чрез
1

Kutscherauer, Alois at al. Regional disparities in regional
development of the Czech Republic – their occurrance, identification
and elimination. Regional disparities. Disparities in country regional
development - concept, theory, identification and assessment.
Ostrava. 2010.
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инструментите за децентрализиране на
държавните институции се делегират повече
правомощия на отделните региони.
Регионалното разпределение на публичните
инвестиции и търгове се реализира по няколко
начина, сред които са стартирането на публични
предприятия, инве стиране на публични
средства в научните изследвания и др. Чрез
създаването на агенции за регионално развитие
се цели подпомагане на регионите при
изпълнение на техните дейности.
Макроикономическите инструменти се отнасят
до държавни субсидии, кредитни линии и
трансфери.
В регионалната практика съществуват
редица методи за оценка на регионалните
диспаритети. Водещи сред тях са метода на
сравнение между регионите, метода използващ
Географските информационни системи, метод
на променливите нива (variable level),
статистическия метод, използването на Джини
коефициент и др. Всеки един от методите се
използва в зависимост от целта и обхвата на
научното изследване.
Регионалните диспаритети не са
задължително недостатък/пречка, а по скоро са
задължителни, за да има растеж и развитие в
икономиката на страната. Благодарение на
предимствата в даден сектор на един регион той
печели от износ и обработка на тези блага, като в
същото време се специализира. Догонването в
развитието на отделните региони следва да се
търси на база приложима политика, която не
създава напълно еднакви региони, а се прилага
за всеки като отделен, частен случай. Това, което
е задължително за един регион, не е непременно
необходимо да бъде изпълнено при друг и
обратното. Пример за това са специализирани
земеделски и индустриални центрове и региони.
Още 1909 Вебер стига до заключението, че
локализацията на природните ресурси не е
еднородна по цялата територия, което е
предпоставка за локализиране на
преработвателни мощности в ограничени
територии/локалитети. Така перифразирано за
нашите цели може да кажем, че всеки регион се
облагодетелства от основни природни ресурси
или чувства дефицит на някои, благодарение на
което се специализира региона. Така съгласно
Закона за сравнителните предимства на Рикардо
всяка страна разполага със сравнителни
предимства в производството на определени
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

стоки или изгода да ги търгува за други стоки, за
чието производство сравнителни предимства
имат други страни (Русев, 2008 г.). Този закон е
универсален тъй като отчита балансиращите
механизми и равновесните тенденции на
свободния пазар. Така той може да бъде
приложен и за отделните региони, които следва
да търгуват по между си като на преден план са
техните предимства (износа), а на заден план
удовлетворяване на своите нужди и справяне с
недостатъците чрез внос на стоки и услуги от
другите региони.
Регионално развитие – Регионална
политика.
С п о р е д D r To n i M a c C a l l ( 2 0 1 0 )
„диспабалансите и диспаритетите имат
политически последствия, които са водени от
социални последствия на регионален упадък”.
Именно, за да бъде преодолян проблема с
различията в развитието на регионите се търси
правилен механизъм за тяхното управление.
Този правилен механизъм се изразява в пакет от
стратегически и нормативни документи.
Тяхната цел е създаването и прилагането на
правилни политики при управлението на
регионите. Така регионалната политика може да
се приеме като коректор, който има за цел да
създаде правила и насоки за подобряване на
развитието на отделните региони. Това не
включва на всяка цена уеднаквяване на
регионите, а по-скоро засилване на тяхното
конкурентно предимство на база основните
преимущества, с които разполага региона. Това
от своя страна е предпоставка да се потвърди за
пореден път, че сравнението само по БВП не
следва да се използва като основен показател за
степента на развитие на региона. В динамичните
условия, в които живеем следва да се има
предвид, че на заден план остават показателите,
които години наред са диктували трендовете в
научните изследвания за определяне на
жизнения стандарт на населението на дадена
територия, докато все по-актуални стават
измерването на финансовия, социалния
потенциал, екологоемкия потенциал на
територията, екологичния отпечатък, който
индустриализирането на региона оставя след
себе си, индекса за развитието на човешкия
ресурс и др. С годините все по-голямо значение
започна да се отделя на човешкия фактор –
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потенциала на развитие човешки капитал. По
този начин се формират нови методологични
инструменти за изучаване на динамиката на
естествените системи.
С ъ щ е с т ву в а т р а з л и ч н и п о д хо д и з а
регионално развитие. Всеки един от тях ни
помага в проучването на определен въпрос, като
о сигуряват начин, по който да оценим
политиките и програмите. Съществено място
заемат теоретичните подходи, защото те
о с и г у р я ват о бя с н е н и я „ ка к “ и „ з а щ о “
определени проблеми на регионалното развитие
възникват. Така нашите решения по конкретни
проблеми са по-информирани. Сред един от
основните въпроси е търсенето на решение на
п р о бл е ма ка к м а л к и т е п од н а ц и о н а л н и
икономики (регионите на страната) да отговарят
н а п р ед и з в и кат е л с т вото гл о б а л и з а ц и я .
Намирането на правилният отговор на въпроса
се крие именно в провежданите от
правителството политики в тази област.
Регионалното развитие търпи редица
промени в обхвата на своето влияние. Към края
на 20-ти век то се разглежда от редица
дисциплини – политически, социални и
икономически. Така фокусът на регионалното
развитие се измества към това, което региона
може да бъде и как редица фактори – не само
икономически – оформят идеята за региона. На
по-късен етап в развитието му икономическата
география се присъединява към останалите
дисциплините и фокусът на регионалното
развитие е повече върху пространствената
динамика на регионите – като места за живеене,
работа и инвестиции.
В по-ново време и с напредване на
развитието на дисциплината, с появата на
новите теории на регионалното развитие
основният акцент се доразвива освен върху
човешкия и социа лен капит а л и върху
иновациите и пространствената динамика –
демографска промяна. Със засилване на
глобализационните процеси в световен мащаб
се променя и фокусът в изследването на
регионалното развитие. То е представено като
„ . . . д и н а м и ч е н р е з ул т а т о т с л о ж н о т о
в з а и м од е й с т в и е м е ж д у т е р и т о р и а л н о
ориентираните рационални мрежи и глобалните
п р о д у к т о в и е д и н и ц и в ко н т е к с т а н а
променящите се регионални управляващи
структури” ( Coe et al 2004: 469).
По отношение на развитието на регионите,
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всяко правителство предприема конкретни
мерки заложени в изготвената регионална
политика. Регионалната политика представлява
практически инструмент за осигуряване на
стабилен икономически растеж в определена
територия. Тя е съвкупност от определени
решения и различни концепции, обогатени от
теоретични модели. Основният обект на
решенията изпълнявани чрез средствата на
политически и нормативни регулации е за да се
въведе промяна в ст руктурат а на вече
функциониращата социална и икономическа
структура както и на пространственият ред на
дадената територия. (Strezalacki, 2008, p. 78).
Регионалната политика за развитие се фокусира
върху клъстерите и агломерациите. Това води до
дефиниране и на основното предизвикателство
пред регионалните учени, а именно да
разпознаят проблемите, да ги анализират, да
развият подходи, в които да инкорпорират
(включват) натрупаното знание и да привеждат
резултатите в политически рамки и препоръки в
отговор на предизвикателствата и
възможностите на регионите, в които живеят и
работят. Това само и единствено потвърждава
тезата, че при правенето на вземането на
решения и прилагането на конкретни политики в
областта трябва да се взема предвид и
натрупания теоретичния опит през
десетилетията. За да имаме един добре работещ
механизъм следва да дадем възможност за
сътрудничество между научния и експертния
капацитет, с които разполага страната.
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Въздействие на
технологиите и
иновациите върху
пазара на
куриерските услуги
Кристиан Кръстев*
Въведение:
Актуалност на темата: През последното
десетилетие пазарът на куриерските услуги
започна да заема все по-важна роля в световната
икономика и се превърна в опосредстващо
звено, подпомагащо икономическите дейности
от други сектори, а също допринася за постигане
на по-голяма ефективност и интегрираност на
икономиката. В този смисъл глобализацията на
п а з а р и т е , р а з в и ва щ и т е с е т ех н ол о г и и ,
социално-икономическите промени, все пос л ож н о т о п о т р е б и т е л с ко п о в е д е н и е и
нарастващите изисквания, налагат
преосмисляне на бизнес моделите по отношение
на търговията и обслужване на клиентите от
компаниите, предоставящи куриерски услуги.
Това се отнася и за последния етап от веригата на
търсенето и предлагането, а именно - доставката
на стоки до крайния потребител.
Пазарът на пощенските и куриерските
услуги претърпя важни промени, свързани с
дерегулацията на европейските пазари,
вследствие на което конкуренцията нарасна. С
промените в индустриалните и търговските
дейности, включващи активна онлайн търговия
и закупуване на стоки от отдалечени места, се
засили ролята на куриерските компании във
веригата на доставките по отношение на
гарантирането на качествена и навременна
услуга на всеки клиент. Това ги изправи пред
предизвикателството да бъдат проактивни и
адаптиращи се към новите технологии и
иновации. Темата на настоящата публикация се
фокусира върху този актуален въпрос -

влиянието на технологиите и иновациите върху
качеството и ефективността на куриерските
услуги, както и добавената стойност от
допълнителните услуги, които предлагат.
Нарастващите изисквания на клиентите по
отношение на бързината и удобството на
доставка на заявената услуга и постигането на
индивидуализиран подход налагат внедряване
на нови бизнес модели. Услугите с по-висока
добавена стойност са зависими все повече от
технологичните достижения и са в основата на
изпълнението на цялостната куриерска услуга.
Конкуренцията на европейския пазар на
пощенските услуги, в това число на куриерските
услуги, според ЕК1 се увеличи след
приключване на дългия проце с на
либерализация, при който всяка частна
компания вече може да оперира свободно при
наличие на лицензия за извършване на
универсални или неуниверсални пощенски
услуги. Клиентите могат да избират доставчик
на пощенски услуги, отговарящ изцяло на
изискванията им по отношение на цена,
кач е с т во , бъ р з и н а , о бх ват, п р ед л а г а н и
допълнителни услуги. Подобна е ситуацията и
2
на българския пазар , където се наблюдава
трайна тенденция на нарастване на броя на
д о с т а вч и ц и т е в п о щ е н с к и я п а з а р п р е з
последните години.
Бързото развитие на сектора на пощенските
и куриерските услуги, високите изисквания на
клиентите, постоянно увеличаващата се
конкуренция, са предпоставки за активно
търсене на нови технологии и иновации от
страна на доставчиците на куриерски услуги с
цел адаптиране и използване в процеса на
предоставяне на услугата. Те са в основата на
конкурентното предимство, притежавано
главно от големите компании. Към момента
технологиите и иновациите са в различен етап
на използване и адаптиране. Част от тези
технологии са: Интернет на нещата (Internet of
things), големи данни (Big data), електронно
разплащане, дронове, роботи, радиочестотна
идентификация (RFID,) персонални дигитални
асистенти (PDA), 3 D принтиране, електрически
и хибридни превозни средства.

1

*

Кристиан Кръстев (Университет за национално и световно
стопанство- УНСС)
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http://ec.europa.eu/competition/general/liberalisation_en.html
Комисия за регулиране на съобщенията, “Годишен доклад за
2015 година - Анализ на пощенските услуги”, 2016
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Теза:
Въздействието на новите технологии върху
куриерските услуги е положително и добавя
нова стойност, макар че се идентифицират
определени групи потребители, изпитващи
затруднение в използването на технологиите
поради своя социален статус или възрастова
бариера, което ограничава доказания ефект
върху техните нагласи и удовлетвореност.
Изложение:
Куриерските услуги са в обхвата на
неуниверсалните пощенски услуги (НПУ) и
включват доставка на документи и малки пакети
(до 2 кг.) до физически лица, бизнес клиенти и
различни организации. Процесът на
предоставяне на тези услуги се състои във
водене на комуникация и сложни логистични
дейности по събиране на пратките (документи и
пакети), сортиране, транспортиране, доставка.
Индивидуалните изисквания и нужди на
клиентите усложняват допълнително този
процес. Ефективността на куриерските услуги е
напълно зависима от фактора време и нивото на
организация и управление на целия процес.
Затова целта на настоящата публикация е да
покаже, че новите достижения в областта на
технологиите и иновациите, в т.ч. и развитието
на електронните технологии, адаптирани към
процеса на предоставяне на куриерски услуги,
са в основата за постигане на по- висока скорост
на доставката, по- високо качество и поконкурентни цени на тези услуги.
Официалните дефиниции за „куриерска
услуга“, на които ще се основе настоящата
публикация, са следните:
По данни на Класификацията на секторните
услуги на Световната търговска организация3:
„ Ку р и е р с к и т е у с л у г и в к л ю ч в а т : 1 .
мултимодални куриерски услуги, извършвани
от куриер, състоящи се от получаване,
пренасяне и доставката на писма, колети и
пакети в страната и чужбина с помощта на един
или повече видове транспорт; 2 други куриерски
услуги за стоки, некласифицирани другаде,
например превоз или трансфер на услуги без
съхранение.“
4
Според Закона за пощенските услуги ,
3
World Trade Organization, 1991. Services Sectoral Classification
List, Mtn.Gns/W/120
4
Закон за пощенските услуги, в сила от 01.08.2000 г., изм. ДВ.
бр.95 от 29 ноември 2016г.
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куриерската услуга е пощенска услуга с
добавена стойност над универсалната пощенска
услуга, гарантираща по-голяма бързина и
надеждност, както и възможност за интегриране
на допълнителни услуги с добавена стойност,
като: събиране от адреса на подателя; доставяне
до определена дата; възможност за смяна на
направлението и на получателя в движение;
уведомяване на подателя за получаването на
п р ат кат а ; ко н т р ол и р а н о н а бл юд е н и е и
проследяване на пратките; персонални услуги
на потребителите.
По вид участниците в куриерските услуги
могат да бъдат категоризирани в няколко
сегмента: B2C (бизнес към потребител); B2B
(бизнес към бизнес) и C2С (потребител към
потребител ), С2В (потребител към бизнес).
Широкото разпространение на електронната
търговия5 се превръща в главен мотиватор за
нарасналото търсене на куриерската услуга в
сегмента B2C, измествайки фокуса на големите
експресни оператори от развитие на добавените
6
услуги от типа B2B . Освен това, не рядко в този
сектор една пратка може да бъде обект на
н я ко л ко к у р и е р с к и д о с т а в к и п о р а д и
възможността потребителите да
връщат/подменят закупени стоки, като тази
7
услуга също се заплаща .
8
По данни на Евростат в ЕС- 28 за периода
2008 - 2015 г. компаниите, които извършват
онлайн продажби, са се увеличили със 7%, а
отчетеният ръст в онлайн търговията е 4%.
Делът на онлайн търговията се покачва от 13%
през 2008 г. до 20% през 2015 г., т.е. на всеки пет
компании в ЕС- 28 една компания извършва
онлайн търговия. За разглеждания период
оборотът от онлайн търговията също отбелязва
относително стабилен растеж от 12% до 16%.
5
Дефиницията за „електронна търговия“, използвана от
Евростат е „продажба или покупка на стоки или услуги,
независимо между фирми, домакинства, частни лица или частни
организации, чрез електронни транзакции, извършени чрез
интернет или други по средстващи мрежи (онлайн
комуникации).” http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:E-commerce
6
Европейска комисия, Доклад на комисията до Европейския
парламент и Съвета за прилагането на Директивата за
пощенските услуги (Директива 97/67/ЕО, изменена с директиви
2002/39/ЕО и 2008/6/ЕО), Брюксел, 17.11.2015, ЕК, SWD(2015)
207 final, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0568#footnote27
7
Technavio, 2016. Global Courier Express аnd Parcel Market 20162020
8
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Ecommerce_statistics
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Отчетеният ръст в онлайн търговията е една
от причините пазарните анализи за развитието
на пощенските и в частност на куриерските
услуги да показват впечатляващи резултати на
световно, европейско, дори и на национално
ниво.
Според данните от пазарните анализи на
Технавио9 съставната годишна норма на растеж
(CAGR) на световния пазар на куриерски
услуги, колетни пратки и експресни доставки за
периода 2016-2020 г. ще бъде 6%, в сравнение с
нормата на растеж на експресните услуги в
Европа, която за периода 2017- 2021 г. се
прогнозира да се увеличи с около 4%.
В България по данни на Комисията за
10
регулиране на съобщенията към 31.12.2015 г.
броят на регистрираните пощенски оператори в
НПУ са 145, а реализираните приходи от
куриерски услуги до 35 кг., хибридна поща,
пряка пощенска реклама, наложен платеж и
известия за доставяне, са в размер на 240 млн.
лв. Куриерските услуги са реализирали приходи
от 216 млн. лв. през 2015 г., като е отчетено
нарастване с 4% спрямо предходната година. По
отношение на общия брой приети, пренесени и
доставени куриерски пратки ръстът е в размер
на 28% спрямо 2014 г.
Сегментът B2C на световно ниво е сред найбързо развиващите се в онлайн търговията и
куриерските услуги, по данни на анализ на
9
Technavio, 2016. Global Courier Express аnd Parcel Market 20162020
10
Kомисия за регулиране на съобщенията, “Годишен доклад на
комисията за регулиране на съобщенията за 2015 година: Анализ
на пощенските услуги.”, 2016
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Технавио , в световен мащаб. За периода 20162020 г. се очаква в този сегмент на пазара на
куриерски услуги, колетни пратки и експресни
доставки да се отчете ръст от 11%. По-високото
търсене на куриерски услуги в този сегмент през
последните години наложи преосмисляне на
бизнес модела от куриерските компании, поради
намаленото тегло на една доставка на фона на
увеличения брой клиенти и заявки за доставки в
различни места. С новите предизвикателства
куриерските компании са изправени пред повисоко търсене на експресни услуги за доставка
в рамките на един - два дни на конкурентна цена,
както и предоставяне на допълнителни услуги,
които да улеснят клиента. Това води до
у в е л и ч а ва н е н а н уж д ат а от п о - гол я м а
инфраструктура, човешки ресурс, на по-висока
скорост и гъвкавост на доставките, намаляване
на цените на услугите в условията на силна
конкуренция. За да се постигне ефективност и
рационализиране в бизнес процеса е
необходимо внедряване на автоматизация и
създаване на условия за целенасочени и
повторяеми дейности, които да гарантират
висока скорост, намален риск от грешки, превес
на механичния спрямо ръчния труд, гъвкавост
във вземане на решенията. Технологиите и ИТ
решенията са в основата на автоматизиране на
процеса и предоставят възможност за адекватен
отговор на нуждите и потребностите на
клиентите в дигиталния свят.

11
Technavio, 2016. Global Courier Express аnd Parcel Market 20162020
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Фигура 3. Бизнес цикъл на куриерските услуги

Източник: Собствено проучване, софтуер: Vizzlo
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Основните стъпки в бизнес цикъла на
куриерските услуги са: получаване на заявка за
поръчка, вземане на пратка от клиент,
сортиране, транспортиране до претоварна
станция, разнос и заплащане на услугата. Те
изискват много прецизна координация с цел
ефективно и каче ствено обслужване на
клиентите. Компаниите, предлагащи куриерски
услуги, са поставени пред ежедневни проблеми
при осигуряване на ефективно управление на
до ставките, о собено в случаите при
невъзможност за доставка (поради отсъствие на
получателя), трафик, единични и разпръснати
адреси на потребители, сортиране на различни
по вид и нестандартни пратки. Освен това
в и с о к ат а ко н к у р е н ц и я и п о с т оя н н о
повишаващите се изисквания на клиентите
определят необходимостта от предлагане на
допълнителни услуги с добавена стойност като
с о рт и р а н е , о п а ко ва н е , д о с т ъ п д о
информационна система за управление на
пратките, мобилни приложения за проследяване
на пратките, смс и имейл изве стяване,
възможност за получаване на пратки от
определени места. Всеки успешен доставчик в
областта на куриерските услуги трябва да
развие бизне с модел, насочен към
удовлетворяване на клиентските очаквания, не
само като цяло, но и във всяка от изброените погоре стъпки във веригата на доставка. Той трябва
да осигури лесен и удобен за клиентите начин за
заявка на услугата, получаване на пратка,
плащане, както и да постигне достатъчна
бър зина и гъвкаво ст при сортиране,
транспортиране и разнос. За целта се използват
различни технологии като Джи пи ес системи за
проследяване на пратката, бар кодове, радиочестотно идентифициране, информационна
система за проследяване на пратките и други.
Ефикасността от адаптирането на нови
технологии се крие в намаленото време за
осъществяване на операциите, необходимостта
от по-малко човешки ресурси, финансови
разходи в поддейностите на куриерската услуга
- събиране, транспортиране, пакетиране,
сортиране, разнос, плащане.

Нови технологии и иновации по
отношение на представените етапи в
процеса на куриерските услуги
Управление на куриерските услуги като
цяло
Цялостното управление на логистичните
услуги през последните години се базира на
широко използване на компютри, софтуери с
вградени алгоритми, които създават основа за
оптимизиране и автоматизиране на процеса на
куриерските услуги. В куриерския бизнес
активно се използват технологични иновации
като Интернет на нещата (Internet of things),
анализ на големи данни (big data analytics),
облачни пространства и услуги, а в процес на
развитие са и така наречените ИТ
саморазвиващи се системи (self-learning
12
systems) . Адаптирането на тези иновации в
ед н а и л и д ру г а с т е п е н вл и я е въ р ху
ефективността на куриерските услуги. Те са в
основата на дигитализиране на логистичния
бизнес процес и създаването на съвсем ново
ниво на взаимодействие между клиентите и
доставчиците.
13
Интернет на нещата е технология, която
широко се използва в куриерските услуги. Тя е
базова за постигане на интегриран процес за
свързване на данни, хора, процеси, техника и
други физически обекти, за създаване на една
интелигентна среда с кохерентна дигитална и
физическа среда. Това е иновация, която прави
възможен обменът на данни между обекти и
субекти, които до този момент не е било
възможно да бъдат обвързвани дигитално.
Интернет на нещата е технология, която
позволява да се наблюдава местоположението и
ст атус а на пратки, хора, активи, да с е
автоматизира и координира процеса в отделните
с т ъ п к и , д а с е п од о б р и кач е с т в ото и
п р о г н о з и руе м о с т т а . То ва вл и я е въ р ху
е ф е кт и в н о с т т а в ком у н и ка ц и я т а с
потребителите, складирането,
транспортирането, цялостното управление на
12
WIK-Consult Report, 2016. Technology and change in postal
services – impacts on consumers
13
DHL Trend Research, Cisco Consulting Services, 2015. A
collaborative report „Internet оf Things In Logistics”. Available
f r o m : h t t p : / / w w w. d h l . c o m / c o n t e n t / d a m / L o c a l _ I m a g e s /
g0/New_aboutus/innovation/DHLTrendReport_Internet_of_things.
pdf
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процеса. Осъществява се чрез различни
сензори, датчици, излъчватели на импулси и др.
Анализът на „големи данни“ е в основата на
оптимизирането на куриерския процес и води до
намаляване на разходите, вземане на бързи и
ефективни решения, създаване на нови, изцяло
свързани с търсенето добавени услуги и
продукти. Чрез тази технология се анализира
автоматично огромно количество данни,
натрупано в цялата верига за доставка, като се
търсят различни корелации и скрити връзки,
които да подобрят анализа и бързината на
взетите решения по определени въпроси.
Облачните пространства и услуги дават
възможност за бърз достъп до определена
услуга без необходимост от собствена ИТ
инфраструктура или разходи за поддръжка.
ИТ саморазвиващи се системи14 са системи,
алгоритми, хардуер, които образуват нова форма
на автоматична система, която обработва данни
и оптимизира логистичния процес без човешка
наме са на базата на само стоятелно
усъвършенстване. Чрез тази система и в
комбинация с други иновативни технологии ще
могат да бъдат вземани най- ефективните
решения във всички стъпки на логистичния
процес.
Изпращане и получаване на заявка за
куриерска услуга
Основните технологии, които улесняват и
оптимизират изпращането и получаването на
заявка за куриерска услуга, са ЕРП системите,
софтуерът за идентифициране на адреса на
клиента чрез GPS координати, софтуерът за
проследяване на зададени онлайн координати от
т е л е ф о н / т а б л е т / ко м п ю т ъ р и м о б и л н и
приложения. Освен това новост по отношение
на гъвкавостта за получаване/изпращане на
пратки е възможността за използване на
автомати на ключови позиции с повишен
трафик и натовареност.
ЕРП системата, интегрирана в куриерския
бизнес, автоматизира процеса на получаване на
поръчки, на създаване на номер за
товарителница, изпращане на напомнящи
уведомления (по имейл или смс) до клиентите и
14
DHL Trend Research, 2016, Logistics Trend Radar, Available from:
http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics
_insights/dhl_logistics_trend_radar_2016.pdf
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интегриране на информацията в други системи
за осъществяване на транспорт и проследяване
на пратката. ЕРП системите са част от
технологиите, които са предпоставка за
подобряване на ефективността и ефикасността,
и влияят директно на факторите време, човешки
ресурси, достъпност, финансови ресурси. Чрез
ЕРП системите се намалява възможността за
техническа грешка, като данните се прехвърлят
в указаните системи автоматично.
Проследяващите системи и GPS платформи
са ключови технологии в оптимизирането на
процесите по заявка и транспорт. Те позволяват
в реално време да се проследи транспортното
средство в най-голяма близост до заявения
адрес, да се оптимизира времето за посещение
на клиентския адрес, като и да се преизчисли
с ко р о с т т а , д а с е з а д а д ат ве р н и т е G P S
координати на адреса на клиента, да се определи
най-бързия и кратък маршрут, оптимално
съчетаване с останалите заявки на съответния
куриер. Чрез тази технология се оптимизират
времето и ресурсите за изпълнение на заявката
за услуга, тя допринася за точното информиране
на клиента по отношение на изпълнението на
поръчката и проследяването на прогреса й в
реално време.
Автоматите на ключови позиции е нова
технология, която предоставя възможност за
достъп до куриерски услуги през цялото
денонощие. Клиентите лесно оставят или
получават пратки в удобен за тях ден и час. Така
се намаляват разходите за човешки ресурси,
оптимизират се разходите за разнос, подобрява
се достъпът на клиентите до услугата в извън
р а б от н о в р е м е . Р а з ход и т е , с въ р з а н и с
невъзможността да бъде открит клиент на своя
адрес, се намаляват до 0. За сравнение, в
случаите, в които клиент е потърсен няколко
пъти на адрес, разходите за повторно планиране
15
и неуспешна доставка се увеличават двойно .
Сортиране на практиките
Оптимизиране на сортирането. С навлизане
на ИТ технологиите сортирането на писма и
пакети може да се извършва не само ръчно, а
полуавтоматично или напълно автоматично. В
зависимост от големината на компанията и броя
15

TPR, Department of Transport and Regional Economic, University
of Antwerp, 2015. Cross-Border Parcel Logistics
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на услугите, които предоставя, сортирането на
писмата и пратките чрез наличните технологии
може да се извършва както поотделно, така и
заедно с помощта на мултисортиращи машини.
Ръчният труд се свежда до минимум и се
използва най-вече при нестандартни пакети.
Автоматичното сортиране на писма и пратки
влияе върху бързината на сортиране, определя с
точност големината на пакетите, свежда ръчния
труд до минимум, както и необходимостта от
човешки ресурси, води до оптимизиране на
подредбата на пратките в транспортните
средства за превоз.
Баркод технологият а и сканиращите
устройства са иновации, които вече се използват
от куриерските компании за идентифициране и
сортиране на индивидуални пратки и заместват
успешно ръчното надписване и сортиране на
пратките. Чрез баркод технологията се поставя
уникален код, който спомага за разпознаване на
пратката със сканираща система. С напредване
на технологиите баркод системата се развива в
различни измерения, което позволява да бъде
внедрена допълнителна информация. Това води
до автоматизиране на процеса по етикиране,
сортиране, спомага за проследяване на пратката,
намалява разходите за ръчен труд, увеличава
многократно скоростта на изпълняваните
стъпки. Недостатък при баркод технологията е
необходимостта от поставяне на пратката с
баркода към сканиращата система, което в някои
случаи изисква намесата на човешки труд, но в
минимално количество. Баркод технологията,
както и необходимият хардуер за нейното
използване- принтери, сканиращи устройства,
са на цена, която бързо се възвръща от
икономиите от бързината и спестения ръчен
труд. Тази технология може да се използва като
основа за надграждане и постигане на нови
услуги с добавена стойност за сортиране и
проследяване на пратката в реално време.
16
Р а д и оч е с тот н ат а и д е н т и ф и ка ц и я е
иновативна и по-скъпоструваща технология за
разчитане или идентифициране на данни чрез
радио вълни. Чрез нея може да се замести баркод
технологията, като основата разлика между тях
е, че радиочестотната идентификация позволява
данните да бъдат прочетени от разстояние чрез

взаимодействието на антена, четец и сървър.
Така се намалява до миниум възможността от
човешка грешка и не е необходимо да се
осъществява близък контакт между пратката и
четеца, обработват се автоматично много на
брой пратки за кратко време.
17
Роботиката е технология, която се развива
е жед н е в н о , ма ка р ч е н е й н ото а кт и в н о
използване се очаква след около 5 години според
анализи на Логистичния радар на тенденциите
на DHL. В логистиката тази иновация се
адаптира главно за намаляване на ръчния труд в
складове и центрове за сортиране чрез създаване
на среда, в която роботи взаимодействат с хора за
извършване на повтарящи се действия.
Технологията може да спести време и човешки
ресурси по отношение на пренасяне, сглобяване,
п а ке т и р а н е , н ато ва р ва н е , н а бл юд е н и е ,
управление на инвентара и друг вид операции.
Активно се работи за напълно адаптиране на
роботиката в дейността на куриерския процес.
Бъдещото развитие на технологията е насочено
към напълно автоматизиране на процесите и
работата в сортиращите центрове и доставки.
Разплащане
Оптимизирането на процеса на плащане и
получаване на доставките също е свързано с
н ап р ед ъ ка н а т ех н ол о г и и т е . П о - в и с о к
оперативен контрол и ефикасност на доставките
се гарантира с навлязлата технология за
полагане на електронен подпис, който намалява
риска от неправомерно получаване на доставка.
Ефективността в адаптирането на технологията
се основава в елиминирането на хартиените
носители за доказателство на доставката,
обработването им, архивирането и
транспортирането. Електронното подписване е
лесен и бързо възприемчив подход, който не
в л и я е н е г а т и в н о в ъ р ху н а гл а с и т е н а
потребителите. Обработката на данните става
автоматично, информацията се насочва и
архивира за секунди със специализирани
софтуери за различни нужди. Рискът от загуба
на доказателството за доставка или приета
поръчка се намалява до минимум.
Различните видове безкасово плащане и
онлайн фактуриране са технологии, които

16

Radio-frequency Identification (RFID), виж: Harrop, P., 2005.
RFID in the Postal and Courier service http://www.idtechex.com/
research/articles/rfid_in_the_postal_and_courier_service_0000033
8.asp
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DHL Trend Research, 2016, Robotics In Logistics. Available from:
http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics
_insights/dhl_trendreport_robotics.pdf
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влияят на бързината на услугата, увеличават
многократно удобството за клиентите, създават
предпоставки за допълнителни услуги с
добавена стойност. Разплащането в брой
изисква повече време за финализиране на
процеса по доставката.
Транспорт и разнос
При осъществяване на стъпката „разнос на
пратки“ от куриерските услуги все още активно
се използва човешкият труд. Технологиите като
софтуер за управление и оптимизиране на
доставките се използват в почти всички
куриерски компании. Приложеният а за
проследяване на куриера и пратката в реално
време и широкото навлизане на
специализираните софтуери и GPS системи не
само улесняват, но и влияят на ефективността на
планиране и изпълнение на услугата.
В процес на разработване и адаптиране са
иновативните технологии за транспорт на
куриерски пратки като елект риче ски и
хибридни превозни средства, дронове,
самостоятелно движещи се превозни средства.
Големите компании като UPS, FedEx, DHL и
други вече са стартирали програми за подмяна
на съще ствуващия автомобилен парк с
електрически и хибридни превозни средства. В
множество изследвания е доказано влиянието на
новите технологии спрямо конвенционалните
превозни средства в посока намаляване на
разхода за гориво, излъчените емисии на
въглероден диоксид, разходите за поддръжка.
Макар че стойността на електрическите и
хибридните превозни средства е по-висока от
традиционните, разликата в цената се намалява
от спестените разходи за гориво в бъдеще, от
данъчни облекчения и повишеното търсене на
услугите, включващи социално-отговорни
елементи. Клиентите, особено в големите
градове, оценяват все по-високо използването на
подобни технологии и поставят изисквания към
куриерските компании по отношение на
устойчивото развитие и опазването на околната
среда.
Доставката чрез използване на дронове е
нова технология, все още неразвита напълно. Тя
има потенциал за разнос на малки пакети в
18
обсега на определено разстояние. DHL Express
е една от първите компании, която е внедрила
дрон с елементи на хеликоптер за определени
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

нужди. С развитието на роботиката тази
технология ще допринесе за достигане до
клиенти в трудно достъпни места, както и за
намаляване на времето и разходите при подобни
доставки.
Иновация на бъдещето са самостоятелно
движещите се превозни средства и тяхното
адаптиране в стъпката по транспортиране на
пратки в рамките на куриерските услуги. По
данни от изследване на DHL19 основните ефекти
от използването на самостоятелно движещи се
п р е в о з н и с р ед с т в а с а п од о б р я в а н е н а
сигурността, по-висока ефективност, намалено
негативно въздействие върху природата, повисок комфорт. В логистичните и куриерски
услуги тази технология може много успешно да
се използва в извършване на складови операции,
за транспортиране в определени пространства,
където процеса може да бъде дефиниран и
контролируем. Подобна технология към
момента се използва като част от системата за
управление на превозните средства, като
системата за поддържане на зададена скорост, за
ефективност при извършване на маневри,
други.
3D принтирането е иновативна технология,
която се развива най-вече за индустриални цели.
Внедряването на тази технология като част от
куриерските услуги има разнопосочен ефект,
поради възможно стт а да с е промени
традиционното производство и търговия, които
са основни източници на куриерски пратки.
UPS20 е една от първите куриерски компании,
с ъ зд а л а м е ж д у н а р од н а ф а б р и ка з а 3 D
принтиране по заявка на клиенти. Ефектът от
навлизането на т ази технология върху
куриерските услуги се очаква да бъде плавен, а
цялостната промяна на производствения процес
би следвало да премине през смесен вариант на
използване на традиционни и иновативни
технологии към напълно нови технологии.
На база на проучените теоретични модели и
съществуващите бизнес практики е направена
следната класификация по отношение на
степента на влияние на новите технологии върху
основните елементи от ефикасността на
куриерската услуга:
18

http://www.dhl.com
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Таблица № 1 Степен на влияние на новите технологии върху основните елементи, касаещи
оценката на ефикасността на услугата
Автоматизиране

Технология/
иновация

Улеснен
достъп
на
клиенти

Намалени
разходи

Намалено
време

Необходими
човешки
ресурси

Интернет на нещата
Големи данни
Облачни пространства

Саморазвиващи
системи

се

ERP системи
GPS системи
Автомати на ключови
позиции
Баркод и сканиращи
устройства
Радиочестотна
идентификация
Роботика
Онлайн/
разплащане

безкасово

Електронен подпис
Електрически
и
хибридни
превозни
средства
Дрон
Самостоятелно
движещи се превозни
средства
3D принтиране

Източник: собствено проучване
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Таблицата показва влиянието на отделните
технологии, използвани в куриерските услуги
върху ефикасността на услугата. Както беше
описано по- горе качеството и цената на
услугата зависят от степента на автоматизиране,
лесния достъп на клиентите до основните и
допълнителните услуги с добавена стойност,
намаляването на финансовите разходи и
използваното време за осъществяване на
процеса, както и от намаляването на вложените
човешки ресурси. Интегрираното използване на
различните технологии и иновации усилват
многократно ефекта върху ефикасността.
Ефекти от прилагането на технологиите и
иновациите в куриерските услуги върху
околната среда и устойчивото развитие
Внедряването на иновации и технологии в
куриерските услуги въздействат пряко върху
устойчивото развитие и опазването на околната
среда чрез създаване на възможности за
икономии, намаляване на използваното гориво и
р е су р с и , о п т и м и з и р а н е н а п р о ц е с а н а
изпълнение на услугите. Според данни на
Агенцията за опазване на околната среда в
21
САЩ 14% от основните парникови емисии в
света за 2010 г. се дължат на дейността на
транспортния сектор. В изискванията на
клиентите към избраната куриерска компания
все по-силно се застъпва наличието на социална
отговорност от страна на компанията по
отношение на количеството на излъчения
въглероден диоксид при транспортиране на
пратките и други ефекти. Технологиите влияят
пряко върху намаляване на въглеродните емисии
чрез оптимизиране на маршрута на
транспортните средства за доставка, използване
на екологично чисти превозни средства като
хибридни и електрически автомобили, и
дронове, използване на софтуери за изчисляване
на въглеродните емисии при съставяне на
маршрутите, намаляване на електричеството от
автоматизирането на процесите. Новите
технологии влияят върху подобряване на
въглеродната ефективност, те намаляват
въглеродния отпечатък върху околната среда,
предоставят възможност за предлагане на
въглеродно неутрални услуги.

Въздействието на
хората

технологиите върху

С у в е л и ч а ва н е н а ко н ку р е н ц и я т а и
децентрализацията на пазара на куриерските
услуги, управлението на очакванията на
клиентите заема все по- важна роля.
Бързоразвиващите се технологии улесняват
достъпа на потребителите до услугата в
повечето случаи, като скъсяват времето за
заявка, за координация между потребителя и
куриера, правят възможно проследяването в
реално време на статуса на изпълнение на
поръчката, лесното пренасочване на доставката,
безкасовото плащане. Всички тези улеснения
могат да имат положителен ефект върху
търсенето и удовлетвореността на ползвателите
на услугата. Потвърждение за това се вижда и в
изследването на WIK Consult22.
Независимо от подчертаното положително
въздействие на технологиите за определени
групи от хора, като тези с ниско образование и
социален статус, възрастните хора, те могат да
окажат негативно въздействие. Степента на
използване на новите технологии и ползите от
и н о в а ц и и т е е н е е д н о р од н о с р е д т е з и
потребители на услугата. Това се дължи на
факта, че достъпът до технологиите или
услугите изисква определени познания в
областта на технологиите, наличие на интернет,
компютър или смарт устройство.
Ефекти за икономиката
Положителните ефекти могат да се разделят
на директни и косвени. Директните са свързани
с нарастващата добавена стойност на услугите
на куриерските компании и тези, които
обслужват, по-конкурентна среда, качество и
цени.
Косвените се открояват в развитието на
технологиите и иновациите и техния ефект в
други свързани икономически дейности, както и
ползата за потребителите и намалените
алтернативни разходи.
Иновациите в куриерските услуги съдържат
много по-голям икономически потенциал,
отколкото изглежда на пръв поглед, не само за
развитието на този пазар на услуги, а и за

21

United States Environmental Protection Agency, Global
G r e e n h o u s e G a s E m i s s i o n s D a t a . Av a i l a b l e f r o m :
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gasemissions-data
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WIK-Consult Report,2016. Technology and change in postal
services – impacts on consumers
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подпомагане осъществяването и на други
икономически дейности. Те са изключително
важен двигател и за развитието на знанията и
технологиите в други свързани индустрии като
информационните технологии и
програмирането на специализирани софтуери,
обслужващи променящите се нужди на
клиентите на куриерските услуги, инженерните
технологии, софтуера за устройствата, свързани
с услугите и други.
Заключение:
Развитието на пазара на куриерските услуги
е пряко свързано с навлизането на нови
технологии и адаптирането на иновациите, с
което се гарантира по-конкурентна цена и
високо качество, бързина в предоставяне на
услугата, постигане на по-голяма ефективност и
добавена стойност за компаниите доставчици,
както и за потребителите на услугите. Сама по
себе си всяка адаптирана технология влияе
п о л ож и т е л н о въ р ху п од о б р я в а н е т о н а
ефективността и ефикасността в стъпките за
осъществяване на куриерските услуги, а в
комбинация имат синергичен и
мултипликационен ефект, който води до
многократно подобряване на предлаганите
услуги. Успехът на пазара на куриерските
услуги е силно зависим от адаптирането на
технологиите към нуждите и специфичните
изисквания на куриерските компании. Те
работят на силно динамичен пазар с ускорено
търсене и предлагане на основни и услуги с
д о б а в е н а с т о й н о с т. П од д ъ р ж а н е т о н а
конкурентно ниски цени в комбинация с
повишените потребителски изисквания по
отношение на удобство, проследимост, бързина
и каче ство, е труден проце с, изискващ
фокусирани и гъвкави управленски решения. С
развитието на иновациите като Интернет на
нещата и Големи данни, които обединяват
резултата от приложените технологии, дават
възможност да се постигне комплексност и
синергия на технологичните достижения.
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ABSTRACTS

PERFORMANCE ANALYSIS OF HEALTHCARE SYSTEMS IN EUROPEAN COUNTRIES
Prof. Corrado lo Storto, PhD
Page 7: Abstract: Measuring efficiency in the utilization of public resources has become one major
concern of national and regional governments, both in developed and underdeveloped countries. The
objective of this paper is to present the results of a benchmarking study that measured efficiency of the
national healthcare systems in 31 European countries, from 2011 to 2014.
Data were collected from the Eurostat dataset, while Data Envelopment Analysis (DEA) was used as a
computational technique to generate an objective measurement of efficiency for the countries included in
the sample.
Results show that there is a widespread inefficiency in the management of healthcare systems across
Europe. Mean efficiency of the whole sample is between 75.7% and 76.6% and between 84.5% and 87.1%
respectively under the assumption of constant and variable returns to scale. Efficiency appears associated
to management and scale inefficiency, the ratios “number of medical doctors to number of beds in
hospitals” and “number of beds to population size”.
Keywords: healthcare, efficiency, benchmarking, Europe, data envelopment analysis

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP:
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  THE CASE OF BULGARIA
Ivaylo Beev
Page 18: Abstract: The immediate objective of the current study is to outline the perspectives for PPPs
in Bulgaria which stem from the foreseen changes to the current regulatory framework managing these
public relations.
Keywords: Public-Private Partnership, Impact Assessment, concessions, ZOP.
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SOCIAL ENTERPRISES – MODERNITY AND TRADITIONS
Yuliyan Narlev
Page 24: Abstract: Since the 1980s the issues of social enterprises have gained particular popularity,
practical and applied, as well as scientific significance. For a short period of time - almost half a century social enterprises have become an integral part of education programs and academic research; they have
turned into factors affecting noticeably the social and economic policy. The formation and development of
social enterprises are the consequence of the profound social, demographic, cultural, global and public
changes - the result of capitalism and its cornerstone, the enterprise. This contemporary and innovative
theory is a natural extension of the strategies for the changes in societies and the world - both globally, and
in response to the non-profit, public and business sectors - in an attempt to solve the topical and important
issues of the time.
In viewing of the circumstances given above, the present study aims to observe and analyze - in the
theoretical plan basis aspects of social enterprises, and on that to draw and systematize their perspectives
for development, social entrepreneurship.
Keywords: social enterprises, evolution of the concept- philanthropy, cooperative movement,
corporate social responsibility

REGIONAL DISPARITIES - A PREREQUISITE FOR OR PROBLEM IN
DEVELOPING OF REGIONS?
Petya Dimitrova, PhD Candidate
Page 30: Abstract: At the end of the 20th century and the beginning of the 21st century under the
influence of globalization, a number of regional factors began to exert an increasing influence on the sociopolitical and economic development of the individual countries. While most of the conceptions of
globalization are associated with the creation of a comprehensive global system that "unifies" the world in a
political, social and economic aspect, "in the face of its unsettling tendencies", the regionalization is
becoming more and more developed (Stoyanov, 2001). The regionalization is characterized by both
economic and general political integration. The regionalization's processes aim at strengthening individual
spaces in economic and general political terms. In both processes, particular attention is paid to the national
space, thereby weakening the sovereignty of the countries in economic and political terms. Along with
these two global processes, there is a third process with local influence, namely a regional division at the
national level. Each country divides its territory to distinct regions characterized by a particular principle.
Thus one of the main problems each government faces is precisely the overcoming of economic and social
imbalances across the whole country, in particular between regions. Defining of the problems that
generated the differences in the different parts of the country and the search for a proper mechanism for
raising the living standards of the population, both in the individual regions and in a country as a whole,
requires a number of concrete measures. Leading policy in this area is the regional one, which aims to
reduce disparities in the regions by creating a working mechanism to develop the leading edge of each
region in order to achieve growth, development and welfare via improving the quality life and living of the
population.
Keywords: Regional development, regional disparities, regional policy, region, imbalance/
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ABSTRACTS

THE IMPACT OF NEW TECHNOLOGY AND INNOVATION ON THE COURIER
& LOCAL DELIVERY SERVICES
Kristian Krastev
Page 36: Abstract: This publication is dedicated to the impact of new technologies and innovation on
courier & local delivery services. The topic is relevant as it studies the changes that occur as a result of the
deregulation of the European markets and the increasing worldwide competition in the supply of courier
services as well as the increased demand for specific services. The publication examines the most
important technologies, which have major impact directly on the processes and the delivery industry
business model. The publication offers an evaluation of the effectiveness of the key technologies and
innovations implemented in the management of courier services. A classification of effects which
technology has over the efficiency and management of courier services is created based on theoretical
models and the existing business practices. The main thesis of the publication highlights the positive
impact of new technologies on courier services although certain groups of users experience difficulties
using them. The thesis is supported by a detailed description of the impact of technology on the business
process finally concluding that the success in courier service industry is highly dependent on the
adjustment of technology to the needs and specific requirements of both suppliers and customers.
Technology has positive impact on the effectiveness, efficiency and sustainability of the couriers & local
delivery services in themselves and also in synergy.
Keywords: courier services, value-added, innovation, technology, efficiency

TAXATION AND SOCIAL JUSTICE
Prof. Boyan Durankev, PhD, UNWE
Page 46: Abstract: The relevance of questions about the redistributive processes (in particular,
about taxation) in the world, the European Union and Bulgaria is very often associated with the
democratic requirement for greater social justice. This fact has also been noted by the classics of
political economy.
In modern economic theory, justice is viewed as multidimensional: as horizontal justice, such as
vertical justice, as fairness of tax-paying opportunities and fairness in relation to end consumption.
The existence of different tax practices around the world, which are often justified as tax
competition between countries, raises the question of which tax system is both competitive and fair. Or
at least fairer.
It turns out that justice is an imaginary reality, not an objective one. It is more an emotional feeling
and not an emotion or a reason.
Depending on the different emotional feelings of more justice to its citizens, as well as the aims
of society, the state can successfully maneuver with taxes and perform its tasks.
Keywords: Justice, horizontal justice, vertical justice, taxes, government policy
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LESSONS LEARNED FROM THE DEVELOPMENT AND THE IMPLEMENTATION OF
MOOC IN DIGITAL AND SOCIAL MEDIA MARKETING
Milanka Slavova
Page 56: Abstract: The rapid development of digital technologies and the culture of sharing change
the ways in which the educational services are offered. Mass open online courses (MOOCs) are often
described as a disruptive innovation in the education. The paper discusses their nature, the different types
and MOOCs' development. It analyses the experience of five European universities co-operating under the
project JEMSS, financed by Erasmus Long Life Learning Programme of the European Union. The projects
aimed to create an introductory MOOC in Digital and Social Media Marketing as part of a Joint European
Master's Degree. The elements of the MOOC course that took place on iversity.org platform are described
and compared to the general mass open online courses practices. Conclusions are based on some of the
primary research results collected through observation, survey and focus groups at the universities of the
project participants. The paper identifies the lessons learned by students, professors and the universities.
Keywords: massive open online course (MOOC), digital marketing, Joint European Master's Degree,
platform iversity.org

EXPLORING ATTITUDES TOWARDS LEARNING AND ACADEMIC MOTIVATIONAL
ORIENTATIONS OF STUDENTS IN THE EARLY STAGE OF THEIR HIGHER EDUCATION
Irina Ivanova Danailova, assistant professor, PhD
Page 64: Abstract: In light of the growing moral disorientation in Europe, and especially in the
context of the Bulgarian crisis of values, working with every new group of students becomes more and
more specific and challenging. Along with mature, responsible, and curious young people every year,
there come students, who do not regard class attendance as important, and who show below average
academic performance. This tendency is not unique to our university; based on research and
experience, it could be said that we are among the better cases. Under the present circumstances, the
teacher's efforts must be designated toward the maturity of the students' perspective (especially in the
new chapter following their high school graduation, that is, their junior year), in order to be effective
and adequate, and not formal. It would be useful for us to become familiar with the values, interpreting
tendencies and motivation for studying of the newly enrolled.
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Performance analysis of healthcare systems in European countries

Performance analysis
of healthcare systems
in European countries
Corrado lo Storto*
Introduction
Over the last two decades the costs of
healthcare have increased significantly in the
developed countries, and public spending on
healthcare has become one of the largest
government spending items, representing about the
10% of GDP according to the World Health
Organization (OECD, 2015), while healthcare per
capita expenditure has risen by about 70% since the
early 1990s (OECD, 2010).
It is widely believed that expenditure growth is
caused by a diffused inefficiency in the healthcare
sector in a country, both at the level of the facilities
and organizations that provide service and the
national healthcare system. Consequently,
achieving greater efficiency of public spending in
the healthcare sector - and particularly improving
the quality of service and outputs of the healthcare
system while containing expenditure - has become
one major concern and important challenge for both
national and regional government.
The recent economic and financial downturn
has further reinforced the need to improve the level
of efficiency in the healthcare sector, and because in
European countries the healthcare service is mostly
financed from public funds, evaluating to what
extent resources are utilized efficiently has become
an important issue in the policy maker agenda.
As a consequence of the tremendous pressure
to evaluate the efficiency of healthcare facilities and
systems, several scholars and policy makers have
devoted great attention to the measurement and
comparison of efficiency rates in order to identify
more effective policies to manage public resources
in the healthcare sector.
This paper presents the results of a recent
benchmarking study that compare efficiencies of
the national healthcare systems in 31 European
*

Prof. Corrado lo Storto, PhD
Department of Industrial Engineering
University of Naples Federico II
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countries from 2011 to 2014. The study implements
Data Envelopment Analysis (DEA) to calculate and
compare the efficiency rates of the healthcare
systems under evaluation.
The paper is organized as follows. The second
section discusses shortly main approaches to
measure efficiency in the healthcare sector. The
third section introduces major issues that explain
how DEA works as a method to calculate efficiency
and conduct benchmarking studies. Focus is on the
Slack-Based Measure model. The benchmarking
study is illustrated in the fourth section. Finally, the
last section presents conclusions.
The measurement of efficiency in the
healthcare sector
Efficiency in the healthcare sector can be
measured at different levels, i.e. macro, meso and
micro (Häkkinen and Joumard, 2007; Joumard et
al., 2010). At the macro level, focus is on the
national or regional healthcare systems and the
efficiencies of the healthcare systems across
countries or regions over time are measured and
compared (Afonso and St. Aubyn, 2006; Anton and
Onofrel, 2012; Berger and Messer, 2002;
DeRosario, 1999; Retzlaff-Roberts et al., 2004;
Spinks and Hollingsworth, 2009). At the meso
level, focus is on the facilities, organizations or
organizational units that provide healthcare
services, such as hospitals, acute care hospitals,
district hospitals, rural hospitals, etc. (Amado and
Santos 2009; Athanassopoulos and Gounaris, 2001;
Butler and Li, 2005; Coyne et al. 2009; Goncalves et
al., 2007; Hofmarcher et al., 2002; Hollingsworth,
2008; Jacobs et al., 2006; Kirigia et al., 2004; Osei et
al., 2005; Rebba and Rizzi 2007; Wei, 2006).
Finally, at the micro level, focus is on the
measurement of efficiency of the specific disease or
healthcare (quality improvement) program
(Chilingerian, 1995; Santos et al., 2012; Siciliani et
al., 2013).
Two different methodological approaches are
implemented to measure efficiency at the macro or
system level. The first one is based on the
calculation of individual partial indicators generally
developed as ratios that provide measurements for
different sub-dimensions of efficiency, i.e.
resources expended, responsiveness of each
healthcare system, etc. (Davis et al., 2004; Davis et
al., 2007; Jamison and Sandbu, 2001; WHO 2012).
However, information that is provided by these
partial indicators is usually conflicting and they are
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unable to classify comprehensively and
unambiguously the healthcare systems under
evaluation in terms of their performance. The
second approach is based on the adoption of nonparametric or parametric econometric techniques,
i.e. regression, stochastic frontier analysis (SFA),
and data envelopment analysis (DEA) that compute
a comprehensive single index of efficiency
(Giuffrida and Gravelle, 2001; Hollingsworth,
2003; Ozcan, 2008; Skinner, 1994).
DEA and SFA are commonly adopted
methodological approaches to measure efficiency.
Both approaches estimate an efficient frontier and
generate a measurement of efficiency as a distance
from that frontier, but they use different techniques
to generate this latter. Particularly, DEA has the
advantage of not requiring strong assumptions
about the specification of the functional form to
estimate the frontier, and provides acceptable
results even with small samples. For these reasons it
is extensively used by scholars in benchmarking
analyses (Bhat, 2001; Borisov et al., 2012; Giokas,
2002; Jafarov and Gunnarsson, 2008; Mirmirani et
al., 2008; Verhoeven et al. 2007).
Data Envelopment Analysis
Healthcare systems can be modeled as a black
box in which an unspecified production function
combines a multiplicity of resources (i.e. inputs as
labor and capital) to promote, restore and maintain
health (i.e., outputs generated as increased life
expectancy of people, lives saved, better quality of
life) (Roemer, 1991). The performance in terms of
efficiency of this sort of production function can be
easily calculated by implementing DEA. DEA has
been widely used in healthcare efficiency research
since the 1990s to identify sources of inefficiencies
and develop effective improvement strategies
(Hollingsworth, 2008; Ozcan, 2008). It is a nonparametric technique that computes the relative
efficiency of a number of units denominated
decision making units (DMUs) by running the same
number of linear programming models, one for each
unit that should be evaluated (Charnes et al., 1978).
As emphasized in the previous section, a key
advantage of DEA over other methodological
approaches is that it does not require any strong
assumption about the peculiar relationships
between inputs and outputs, while the production
possibility set (PPS) frontier is constructed as a set
of linear combinations of the input and output
measurements of the evaluated DMUs. Efficiency
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is henceforth quantified by measuring the distance
of a DMU from the PPS frontier. Moreover, DEA
can handle complex relationships between multiple
inputs and outputs.
DMUs lying on the envelopment frontier are
considered efficient (or 100% efficient). Vice versa,
a DMUo results inefficient if a virtual DMU formed
as a linear combination of some of the real DMUs
under evaluation outperforms it. If DMUo is unable
to increase one of the outputs without increasing at
least one input or decreasing at least one of the other
outputs, it is efficient.
Radial measures of efficiency based on the
model proposed by Charnes et al. (1978) are unable
to capture all sources of inefficiencies. To avoid
such a drawback, Tone (2001) has introduced a
more comprehensive measurement of efficiency in
which input and output slack variables s+ and s- are
utilized to evaluate deviation of a DMU from the
efficient frontier.
Assume that there are n homogeneous DMUs
that should be evaluated with input and output
mґn
sґn
matrices X=(xij)ОВ and Y=(yij)ОВ and X>0
and Y>0, the production possibility set PPS is
defined as follows
PPS = { x, y ) x і X l , y Ј Y l , l і 0}

(1)
n

where λ is a nonnegative vector in В .
A certain DMUo(xo,yo) can thus be described as
follows,
(2)
xo = X l + s yo = Y l - s + l і 0

where s- and s+ are respectively input and output
slack variables. By increasing output by s+ and/or by
decreasing input by s- the performance of DMUo
can be improved to full efficiency.
For an input oriented and constant returns to
scale Slack-Based Measure model (SBM-model)
the efficiency of a DMUo(xo, yo) can be measured by
solving the following fractional program
r  = ﺎmin r = 1-

1 m siе
m i =1 xio

(3)

n

s.t. е xij l j + si- = xio
j =1
n

еy

rj

l j - sr+ = yro

j =1

l j і 0, si- і 0, sr+ і 0,
i = 1,2,..., m, r = 1, 2,..., s,
j = 1, 2,..., n
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-

+

Variables s and s measure the distance of
DMUo inputs and outputs from inputs χλ and
outputs ϒλ of a virtual unit. DMUo is efficient if
+
ρ*=1, that means so = so = 0. By adding the
T
additional constraint e λ=1 in which e denotes the
unit vector variable returns to scale (VRS) are taken
into account (Banker et al., 1984).
In order to increase discrimination capability,
Tone (2002) has proposed a SBM super-efficiency
model, in which Model (3) is performed
preliminarily to identify efficient DMUs, and next
the super-efficiency SBM DEA model is run only
for the efficient DMUs.
Making the same assumptions as in Model (3),
we have a set of n DMU which produce s outputs
and consume m inputs, and an input orientation and
constant returns to scale. Additionally, let us
suppose that DMUo is 100% efficient as in the basic
SBM DEA formulation. The super-efficiency ρ* of
DMUo can be computed using the following input
oriented SBM model (Tone, 2002)
ro = ﺎmin r o =
s.t.

1 m xi
е
m i =1 xio

n

(4)

е xij l j Ј xi

i = 1,..., m

е yrj l j і yr

r = 1,..., s

j =1, j № o
n
j =1, j № o

0 Ј xi Ј xio "i,
yr = yro "r ,
l j і 0 "j j № o

where λj (j=1,…,n) is an intensity variable.
Model (4) can be easily transformed into a
linear program by means of the Charnes-Cooper
transformation (Charnes and Cooper, 1962).
The benchmarking study
Data source and variables
A retrospective, cross-sectional and time
dependent perspective was adopted in the
benchmarking analysis. Raw data relative to the
healthcare systems in 31 European countries have
been collected from the Eurostat dataset, covering
the period from 2011 to 2014. Variables to be
utilized in the DEA efficiency analysis have been
categorized into input and output types (Table 1).
Input variables relate to labor and capital
resources employed by the national healthcare
system to deliver service. The input category
includes the following 3 inputs: 1) the number of
BULGARIAN JOURNAL OF
BUSINESS RESEARCH

practicing medical doctors (or practicing
physicians), 2) the number of practicing nurses,
midwives and healthcare assistants, and 3) the
number of beds available in hospitals. Practicing
medical doctors provide medical services directly
to patients. They apply preventive and curative
measures, improve or develop concepts, theories
and operational methods and conduct research in
the area of medicine and health care. Practicing
nurses and midwives provide services directly to
patients, assuming responsibility for the planning
and management of patient care, including the
supervision of other healthcare workers, working
autonomously or in teams with medical doctors. In
particular, midwives provide care before, during
and after pregnancy and childbirth. Practicing
healthcare assistants include health care assistants
in institutions but not home-based personal care
workers. They provide personal care and assistance
to patients and residents in hospitals, clinics and
residential nursing facilities. The number of beds
provides information on health care system
capacities, i.e. on the maximum number of patients
who can be treated by hospitals. The number of
available beds includes all hospital beds that are
regularly maintained and staffed and immediately
available for the care of admitted patients, either
occupied or unoccupied.
Health outputs are measured in terms of
outcomes or benefits enjoyed by people. The output
category includes 4 outputs: 1) infant mortality
between 0 and 1 year of age, 2) healthy life years in
absolute value at birth for both males and women, 3)
life expectancy at birth in absolute value for both
males and women, 4) total country population.
Because efficiency analysis implicitly assumes that
every output is measured in such a way that a higher
amount of the output is associated to a better
situation, and, consequently, to a higher efficiency,
the first output – infant mortality – should be
considered an “undesirable” or “bad output” of the
health care system, while the remaining 3 outputs –
healthy life years at birth, life expectancy at birth,
and population – should be considered “good
outputs”. As suggested by literature, in performing
DEA the bad output was treated as an input (lo
Storto, 2016; Scheel, 2001; Yang and Pollit, 2009).
Infant mortality is measured by the ratio of the
number of deaths of children below one year of age
during the year to the number of live births in that
year. Healthy life years at birth in absolute value
provide a measure of the number of years that a
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person at birth is still expected to live in a healthy
condition, henceforth combining information on
mortality and morbidity. Because data are provided
separately for males and females, a weighted
average measurement was calculated adopting
fractional distributions of males and females as
weights. Life expectancy at birth measures the
mean number of years a newborn child can expect to

live if subjected throughout his or her life to the
current mortality conditions and the probabilities of
dying at each age. A weighted average measurement
was also used for this variable as the Eurostat
dataset provides two separate measurements for
males and females. Finally, total country population
is a proxy of total demand for healthcare service.

Table 1 Description of variables
type

name
doctors
nurses
Ľśŕ ℓ

description
medical doctors (practicing)
nurses, midwives, healthcare assistants (practicing)
available beds in hospitals

measuring unit
no. of units
no. of units
no. of units

bad Output

mortality_chi

infant mortality (less than 1 year)

no. of units

good Output

healthy_yrs
life_exp
population

healthy life years in absolute value at birth (both males and females)
life expectancy in absolute value at birth (both males and females)
population

no. of years
no. of years
no. of units

Input

Results
Table 2 reports main statistics relative to input
and output variables used in the efficiency study
from 2011 to 2014. Data show a great variance
across the national healthcare systems of the
countries in the dataset. Countries differ to a large
extent with respect to size measured in terms of total
population. The standard deviation measure relative
to both inputs and outputs is generally higher than
mean except for healthy_yrs and life_exp. Data also
show that there has been a general increase of the
amount of some resources (=inputs) utilized by the
healthcare systems. For instance, both the number
of medical doctors and nurses, midwives and

healthcare assistants steadily increased during the
period 2011-2014. On the contrary, the mean of the
number of beds available in the hospitals has
decreased from 88,807 in 2011 to 87,125 in 2014.
Data measuring the outcome of the healthcare
systems generally indicate an improvement of all
variables used as outputs in the DEA model
specification. Infant mortality decreased from 2011
to 2014, with the mean passing from 677 to 620
units and the maximum from 3,386 to 2,990 units.
Similarly, the mean and maximum of life
expectancy years respectively increased from 79.5
years and 82.8 years in 2011 to 80.1 years and 83.3
years in 2014. The healthy life years variable
presents a more steady trend.

Table 2 Statistics of the dataset inputs and outputs (years 2011, 2012, 2013 and 2014)
Inputs

bad Output

good Outputs

2011

mean
st.dev
max
min

doctors
55,650
77,639
311,223
1,118

nurses
218,460
324,716
1,109,917
2,951

beds
88,807
140,838
672,573
1,050

mortality_chi
677
907
3,386
4

healthy_yrs
62.1
4.8
72.6
52.2

life_exp
79.5
2.8
82.8
74.1

population
16,647,540
22,277,765
80,222,065
318,452

2012

mean
st.dev
max
min

56,344
78,538
317,390
1,142

222,306
332,923
1,143,463
2,972

88,235
140,428
670,443
1,041

659
891
3,347
5

62.5
4.6
71.9
53.2

79.4
2.9
82.9
73.5

16,687,757
22,347,633
80,327,900
319,575

2013

mean
st.dev
max
min

57,205
79,814
325,407
1,168

226,318
343,949
1,190,700
4,421

87,535
139,803
667,560
1,038

628
850
3,030
8

61.9
4.5
72.2
53.0

79.9
2.7
83.2
74.5

16,728,356
22,430,106
80,523,746
321,857

2014

mean
st.dev
max
min

58,237
80,846
332,695
1,193

230,046
354,075
1,236,908
4,509

87,125
139,437
666,337
1,041

620
836
2,990
9

62.2
5.1
73.6
53.4

80.1
3.0
83.3
73.9

16,790,882
22,562,639
80,767,463
325,671
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Table 3 shows the results of the efficiency
analysis. Particularly, measurements relative to the
implementation of the input-oriented Slack-Based
Measure DEA model with constant returns to scale
(CRS) and variable returns to scale (VRS) are
included in the table.
The minimum efficiency score is between
0.523 (in 2014) and 0.558 (in 2012). Therefore, the
largest rate of inefficiency is close to 50%.
Comparison between CRS and VRS efficiency
measurements allows taking into account the effect
of scale economies on efficiency. The mean CRS
and VRS efficiency scores remain almost steady in
the period under observation. Indeed, mean CRS
efficiency is between 0.757 and 0.766 while VRS
efficiency is between 0.845 and 0.871. Further, the
ratio between mean CRS and VRS efficiencies is on
average 0.885 indicating that scale diseconomies
and management inefficiencies may affect the
efficiency score.
A more in-depth analysis of results from a
micro-analytic perspective supports what emerged

from the aggregate analysis. In 2011, the healthcare
systems of 9 countries were on the CRS efficient
frontier - Cyprus, Iceland, Ireland, Luxembourg,
Malta, Poland, Portugal, Slovenia and Sweden –
and most of them remained full efficient in the
following years. However, all countries having
inefficient healthcare systems are rather far from the
efficient frontier as the best healthcare system
among the inefficient ones is about 20% inefficient
(or no more than 80% efficient). In 2011, the
healthcare systems of 19 countries achieved full
efficiency under the assumption of variable returns
to scale, while the number of efficient healthcare
systems was 17 from 2012 to 2014. Countries
whose healthcare system efficiency is largely
affected by scale economies are France, Germany,
and Switzerland.
During the period 2011-2014 efficiency scores
achieved by the healthcare systems of individual
countries remained almost steady as the dataset
efficiency mean, with the exception of the UK that
became full efficient in 2014.

Table 3 Results obtained from the implementation of the input-oriented SBM DEA model
DMU
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9
CO10
CO11
CO12
CO13
CO14
CO15
CO16
CO17
CO18
CO19
CO20
CO21
CO22
CO23
CO24
CO25
CO26
CO27
CO28
CO29
CO30
CO31

Country
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

2011
CRS
VRS
0.557
0.573
0.642
0.779
0.562
0.609
0.708
0.708
1.000
1.000
0.641
0.744
0.719
0.719
0.766
0.770
0.689
1.000
0.583
1.000
0.582
1.000
0.745
1.000
0.608
0.608
1.000
1.000
1.000
1.000
0.757
1.000
0.656
0.661
0.534
0.537
1.000
1.000
1.000
1.000
0.654
1.000
0.628
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.687
0.706
0.590
0.591
1.000
1.000
0.802
1.000
1.000
1.000
0.576
1.000
0.789
1.000

CRS
0.580
0.639
0.558
0.737
1.000
0.668
0.743
0.706
0.664
0.582
0.610
0.877
0.598
1.000
1.000
0.791
0.658
0.559
1.000
1.000
0.651
0.647
1.000
1.000
0.673
0.588
1.000
0.862
1.000
0.587
0.783

VRS
0.610
0.706
0.558
0.737
1.000
0.742
0.743
0.712
1.000
1.000
1.000
1.000
0.599
1.000
1.000
1.000
0.665
0.562
1.000
1.000
0.848
1.000
1.000
1.000
0.701
0.589
1.000
1.000
1.000
0.740
1.000

CRS
0.547
0.668
0.553
0.706
1.000
0.638
0.727
0.765
1.000
0.571
0.550
0.735
0.567
1.000
1.000
0.729
0.658
0.530
1.000
0.738
0.645
0.596
1.000
1.000
0.659
0.584
1.000
1.000
1.000
0.536
0.807

VRS
0.547
0.674
0.557
0.707
1.000
0.654
0.735
0.765
1.000
1.000
1.000
1.000
0.567
1.000
1.000
1.000
0.661
0.530
1.000
1.000
0.811
0.726
1.000
1.000
0.689
0.585
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

CRS
0.547
0.724
0.553
0.715
1.000
0.632
0.772
0.725
0.699
0.619
0.538
0.724
0.597
1.000
1.000
0.772
0.731
0.523
1.000
0.747
0.696
0.585
1.000
1.000
0.668
0.582
1.000
0.852
1.000
0.531
1.000

VRS
0.588
0.798
0.622
0.715
1.000
0.773
0.773
0.727
1.000
1.000
1.000
1.000
0.619
1.000
1.000
1.000
0.733
0.523
1.000
1.000
0.883
0.720
1.000
1.000
0.692
0.582
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

mean
st.dev.
min

0.757
0.172
0.534

0.766
0.171
0.558

0.855
0.172
0.558

0.758
0.183
0.530

0.845
0.183
0.530

0.759
0.175
0.523

0.863
0.167
0.523
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0.871
0.172
0.537

2012

2013

2014
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Figures 1-4 illustrates the dynamics of CRS
efficiency and a number of ratios obtained from
some of the input and output variables utilized in the
benchmarking study during the period 2011-2014.
Specifically, the following ratios have been
considered: doctors/nurses, beds/population,
doctors/beds, doctors/population. Countries COi
(i=1,…,31) are sorted over the horizontal axis using
the efficiency score. The healthcare system
efficiency of countries that are closer to the origin of
the axes scores lower, while that of countries which
are far from the origin achieves the maximum value
(=100%). All figures clearly show that the ratio
“number of medical doctors to number of beds
available in hospitals” (doctors/beds) increases
with efficiency, and generally countries in which the
healthcare system is more efficient have a larger
number of doctors for every hospital bed. Vice
versa, a lower efficiency usually appears associated
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to a greater measurement of the ratio “number of
available hospital beds to population”. Figures also
indicate that there is a relevant variance in the way
ratios and, consequently, inputs and outputs
contribute to achieve higher efficiency of the
healthcare systems. The radar-shaped graphic in
Figure 5 clearly shows this issue considering a
reduced number of countries extracted from the
dataset in 2014, e.g. Lithuania, Switzerland, Italy,
Sweden and United Kingdom. Countries were
selected in order to include high, low and medium
efficiency rates and every ratio was normalized by
dividing its measurement by its maximum value.
Lithuania had the lowest efficiency score and, as
expected, the higher values of the ratios. On the
contrary, even though both Sweden and UK
achieved high efficiency scores in 2014 (=100%),
they had very different ratio measurements.
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ĆÆ
Ç
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Č
ĆÆ
Ć
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HPMÕŘ
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Figure 5 Efficiency vs ratios analysis for a restricted number of countries in 2014
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Finally, Table 4 presents the outcome of the
super-efficiency analysis relative to the healthcare
systems in the 31 countries. The super-efficiency
analysis is limited to countries whose healthcare
system was 100% efficient in the CRS efficiency
analysis. The healthcare system of one of the
countries – Iceland – is always placed first in the
ranking, while that of Portugal moved from the
second (in 2011 and 2012) to the third rank (in 2013
and 2014). For some countries the position in the
ranking has improved (i.e., Cyprus) while for others
it has worsened to the extent their healthcare system

is no longer among the best ones (i.e., Malta).
Additionally, the relative distance between the
healthcare systems efficiencies diminished as the
highest score achieved by Iceland was 2.714 in 2011
and 1.721 in 2014. However, even though this
insight may have important implications for the
analysis, it is difficult to understand if there has been
either a relative improvement of the healthcare
systems of more inefficient countries or a relative
worsening of the healthcare systems which scored
high in 2011.

Table 4 Super-efficiency analysis
rank

DMU

Score

rank

DMU

Score

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Year 2011
CO14
CO24
CO20
CO15
CO5
CO23
CO29
CO27
CO19

2.714
1.281
1.195
1.090
1.063
1.052
1.039
1.034
1.019

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Year 2012
CO14
CO24
CO20
CO27
CO15
CO23
CO5
CO29
CO19

2.124
1.312
1.197
1.133
1.099
1.050
1.046
1.031
1.019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Year 2013
CO14
CO5
CO24
CO15
CO23
CO29
CO19
CO27
CO9
CO28

1.940
1.224
1.211
1.108
1.055
1.025
1.020
1.015
1.008
1.004

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Year 2014
CO14
CO5
CO24
CO15
CO23
CO29
CO27
CO19
CO31

1.721
1.273
1.225
1.107
1.059
1.045
1.039
1.021
1.001

Conclusions
This study has provided empirical evidence
about relative efficiency in the management of the
healthcare services across 31 countries in Europe,
covering the period from 2011 to 2014. Data
Envelopment Analysis (DEA) was implemented to
generate an efficiency measurement. Particularly,
two DEA model specifications adopting a slackbased measurement of efficiency have been
developed to perform the benchmarking analysis.
Data retrieved from the Eurostat dataset have been
used. A technical efficiency measure rather than
cost efficiency was utilized in the benchmarking
analysis, privileging resource usage as inputs and
health quality performance measurements as
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outputs instead of expenditure or cost data to avoid
any measuring drawbacks related to currency
conversion and different purchasing power rates
across countries.
Results emphasize that there is a widespread
inefficiency in the management of healthcare
systems across Europe. From 2011 to 2014, the
minimum efficiency measurement is between
52.3% (in year 2014) and 55.8% (in year 2012). In
2011, only 9 countries had a full efficient healthcare
system, while the countries included in the study
having an inefficient healthcare system achieve a
mean efficiency measurement of about 66% under
the assumption of constant returns to scale. From
2012 to 2014, mean efficiency of underperforming
countries remains between 64% and 67%. Mean
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efficiency of the whole sample is between 75.7%
and 76.6% and between 84.5% and 87.1%
respectively under the assumption of constant and
variable returns to scale. The graphical analysis of
efficiency and some ratios (doctors/nurses,
beds/population, doctors/beds, doctors/population)
provides insight about variables of the healthcare
system that may affect its efficiency, i.e. “number of
medical doctors to number of available beds” and
“number of hospital beds to population”. However,
different configurations of the healthcare system
may be associated to high efficiency as well as the
same configuration may be associated to low and
high efficiency rates at the same time. Finally, the
super-efficiency analysis has showed that the
relative distance between the higher-rank
healthcare systems is diminishing. These systems
should be more in depth investigated as individual
or multiple case studies and, eventually, assuming
them as benchmarks to identify best practices that
can be transferred to low efficient country
healthcare systems by adopting an organizational
behavior perspective able to grasp the specific
effects of context, cultural, and personal variables
more in depth.
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Introduction
At the time of writing of this study the National
Assembly is discussing a Draft Amendment of the
law amending and supplementing the law on
concessions which repeals the ZPCHP as it stands.
The proposed amendments would resolve a
multitude of internal contradictions in the existing
legal framework, however the draft framework still
suffers from many flaws (the most significant of
which have already been noted). To summarize: the
perspectives for the creation of PPPs under the
current legal framework are somewhat
“controversial”. However, the draft amendment to
the law – through а law amending and
supplementing the law on concessions, outlines a
different array of new “challenges”. This logically
leads the analysis towards the discussion of the draft
amendments. It should be noted in advance that
contrary to ZAN the proposed amendments have
been tabled for discussion in front of the NA without
the required by law impact assessment of the bill
(incl. the financial evaluation). The proposed repeal
of ZPCHP itself is indicative of the validity of the
author's conclusions from the conducted legal
analysis - the motives accompanying the bill (first
discussion in plenary) validate the correctness of the
interpretation of concessions as a form of PPPs. In
this regard the cited motives state that “…from the
application of the law one can expect the following
results: broadening the opportunities for the use of
concessions as a form of public-privatepartnership for the creation of public resources,
goods and services which are of high quality and
value to the public and private sectors and also for
*
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the public in general” .
The first thought-provoking detail on the
proposed amendment of ZK is art. 1 para. (1) which
states that the law “regulates PPPs”. The latter
wording is troublesome since it is the law on
concessions which proclaims to be regulating PPPs.
In fact- in para. 2 reads that the “law also regulates
concessions”. The formal logic suggests that a
rearrangement of the paragraphs will adequately
reflect the will of the legislator to regulate
concessions for construction works and the
provision of services as a manifestation of PPPs and
not that PPPs should be limited to these forms of
concession. It is stated further in the legal draft that
concessions are granted in accordance with the
applicable rules regarding state aid (per art. 5, para.
3). In practice with the draft amendment does not
overcome the heavily bureaucratic administrative
procedure under ZDP. In fact, the cumbersome
procedure reflects the general misunderstanding
of the fundamental economic logic of PPPs (by
the legislator). A reminder: PPP is any interaction
between a public and a private partner but this
doctrinal definition “comes too late” (to paraphrase
Hayek) when there is already an accumulation of a
number of specific forms of manifested interactions
between public authorities and businesses, where
production, respectively the delivery of public
benefits is financed by the private sector. To put it in
other words: the genesis of the phenomenon is
telling for the measures to which the government
resorts, namely PPPs, when the necessary
financial resources are lacking. Thus the other
face of PPPs is generation of a hidden public
debt:
- “debt” due to the financing of the specific
activity (project) by the private partner; and
- “hidden” because the allocated funds are not
accounted for as being loaned.
More important is the macroeconomic effect
which is being generated, namely that the
a b o v e m e n t i o n e d s t r u c t u re e n a b l e s t h e
government, through the use of PPPs, to
preserve its activities relating to the supply of
public benefits (allocative function) all the while
complying with its fiscal restraint (stabilizing
function). The resulting assets do not burden the
budget – these are the cases of PPPs in the form of
“Operative concessions”, “Design-build-operatemaintenance”, ”Design-build-financemaintenance”, “Build-possess-operate-transfer ”,
“Build-possess-operate”. In this regard, according
BULGARIAN JOURNAL OF
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to the Handbook of EUROSTAT (2004) in heading
“Long-term contract between the government and
non-governmental partners (PPP)” to ESA-95,
there are provided guidelines for the government
deficit and government debt, which state that “a
jointly acquired asset is accounted for by the
operator when he is the bearer of the economic risks
under the PPP contract”. In fact what happens is that
through the use of PPPs the government finances
public activities without burdening the budget. The
lack of even one domestic PPP under the provisions
of ZPCHP is indicative that on domestic level the
potential of PPPs is not utilized- compared against
permanent deficits and external loans for its finance.
An interesting detail: currently on a domestic level
there are no accounting standards with solve the
problem, not is there an international accounting
standard (MSS), which forces an application by
analogy of “some” rules borrowed from countries
where such are developed (an example of this is
South Africa).
Focusing back on the assessment of the Draft
Bill, one has to note another major issue flowing
from the scope of concessions. It is defined by art. 7,
para. 2- construction, services and use of state or
municipal property. The remaining forms of PPPs
(above), such as the concession of mineral
resources, participation in joint ventures, provision
of public services, financing of public projects and a
string of others are yet again excluded from the legal
framework- when they are apparent forms of PPPs.
In addition: in the explanatory memorandum to
Draft Bill 602-01-29 on the Law on Concessions it
is explicitly stated that “Outside of the scope of the
bill remain the cases of PPPs where a public and a
private partner carry out activities together with
relation to 2 main areas: 1. Activities including the
granting of construction and/ or services where the
partners distribute the operational risk so that both
the public and the private partner are exposed to
market fluctuations… 2. Activities which do not
include the granting, by a public body, of
construction, services or deliveries”. The latter
cases are outside the scope of the package of
directives relating to public procurement and
concessions. Such agreements are the creation of
public-private companies (joint ventures), which
rules are currently regulated by ZPCHP. As far as
these rules are lateral to the main subject matter of
ZPCHP, their preservation is not an argument
against its repeal. Therefore, it is both necessary and
advisable to initiate the drafting of a separate law to
BULGARIAN JOURNAL OF
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regulate the abovementioned public relations.
Pending the adoption of such legislation, in order to
meet the expectations for solving a wide variety of
possible situations in which public and private
partners conjoin their efforts, a state currently
heavily hampered by the restrictions of the State
Property Act and of the Municipal Property Act,
there are proposed amendments to both legal acts.
Also outside the scope of the bill are the provision
of public services along with the financing of
public activities (the latter containing another
collision- competing order of granting prescribed in
ZOP and the Social Assistance Act (ZSP) but this
“idiosyncrasy” is discussed in the analysis to
follow).
To w a r d s t h e “ p r o b l e m a t i c l e g i s l a t i v e
authorizations” one needs to also attribute the
provisions of art. 7, para. 1 and art. 8, para. 1where
the concessions for construction and services are
defined as PPPs, while the concessions for mineral
resources – with a forwarding norm, are governed
by ZPB (per art. 25), i.e. they are not PPPs because
ZPB formally remains outside of the scope of PPPs
constructed through ZK. The latter reproduces the
practice, affirmed by yet another legislative
decision, of dividing PPPs to “express” and
“implied” PPPs. With regards to “project company”
and “public-private company” their definition as
capital commercial companies remain (KTD) – per
art. 21, para.1 and art. 22, para.2). In the
abovementioned Draft Bill there are no other
provisions concerning those types of companies,
although it is apparent by their persistent use (as
legal forms) – that DR should provide for their
detailed definition. An interesting case is the
technical ability to grant an almost “perpetual”
concession – the length of which is 50 or more years
(per art. 34, para. 3). Indeed – the procedure is quite
complex and it has to be approved and granted by
the NS. Thus – the outlined advantage of PPPs
constructed under the rules of ZPCHP (the one in
force) having in mind the length of a PPP, is
eliminated.
Alarming are the provisions of art. 37, which
defines the substance and scope of the
governmental policy on concessions, where the
problems relating to PPPs remain indirectly
affected – through the outlined policy for
concessions. In other words: if the purpose of the
law is the codifying public dealings in the area of
PPPs, then an adequate phrasing should follow
when formulating the governmental policy in the
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area instead of it just being limited to a policy on
concessions. However, the proposed solution
contains a slight advantage – the necessity of
maintaining two parallel registers – one for PPPs
and one for concessions (as it currently is)- would
fall off. Also, there will be no need (respectively
lesser expenditure of resources) for the preparation
of the required strategic documents - national
strategy (per art. 45, para. 1), operational plan (per
art. 45,para.2) among others, in both areas at the
same time. Also, the authorization pertaining to
expenditure planning in the National Budget (NB)
is kept (per art. 45, para.4), as a condition for the
employment of a concession, respectively the PPP.
With the provision of art. 42, the Agency for
privatization and post-privatization control (APSK)
is tasked with governing powers, resulting in the
ability to formulate and suggest proposals for the
“the elimination of systemic problems” (per art. 42,
para. 4), which in itself is an interesting decision,
having in mind that it is APSK which would de fact
control the dealings in the area of PPPs – in addition:
for systemic problems.
The employment and granting of a concession,
respectively a PPP, under the rules of the Bill would
in practice copy the currently in force ZK and
ZPCHP (see art. 55 et seq., Title II). With the
abovementioned authorization one would
overcome the “systemic” weakness identified by
the previous analysis – of readjusting already
established public dealings. In accordance with this
logic, it follows that this authorization should be
assessed as something positive, but the decision for
PPPs to be employed only on the basis of one
procedure (regulated in ZOP per art. 52, para.2 – the
so called “open procedure”) is somewhat thought
provoking. The “open procedure” has in fact a
“hidden” element to it – the preparation of i.e.
“technical terms of reference” (TOR) as well as the
evaluation methodology whereby one will rank the
submitted (and admitted) proposals (offers). In its
substance the “TOR” is a matrix in which the
specifications of the offer should fit and the
evaluation methodology measures the degree of
congruence. At the same time there is not
methodology which should be followed when
preparing the evaluation methodology, which
comes down to a set of criteria having a certain
weight when deciding on the final evaluation.
Often, instead of a true evaluation methodology –
the substantive parameters are elevated to mere
admissibility conditions, respectively as grounds
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for removal of a participant from the procedure
(inadmissibility), who submitted the respective
tender when the assessment criterion is set to the
“lowest price”. In what way and how much the
“lowest price” correlates to the necessary quality at
a required volume, is a controversial issue. It is
unclear (there is no quantitative analysis,
respectively the required by law impact assessment
of cost (OVR)) as to how this authorization
resonates with concessions, bit since the law aims to
“manage the dealings under PPPs” then surely for
the managing of the abovementioned dealings the
prescribed form is not always the most suitable one.
Along with the latter – there are no motives for the
authorization, the reference to the procedure
under ZOP is not realized with the assistance of
referencing norms, although it is apparent that
there is a reproduction of necessary elements
under the regulations of procedures from ZOP,
which again indicates the unwanted
phenomenon of “rearrangement”, including the
regulation- revoking proceeding before the
commission for protection of competition (CPC).
Moreover, in the motives to the bill one states as a
primary reason precisely the limited competences
of ZK for granting a concession (now actually of
PPPs) – merely on the basis of an “open procedure”.
It is, therefore, unexplainable why the widening of
the ways for granting – through a direct negotiation
or a competitive dialogue, are not applied to all PPPs
but only to those with cross-border interests (per art.
52, para.1). The stated reason for the repeal of
ZPCHP is absolutely confusing – namely that the
“law on public-private partnership envisages for the
public partner to determine the private partner under
the regulations of the ZOP procedure”1 and for the
latter it is argued that the “…procedures under the
ZOP rules are not an appropriate choice for PPP
projects, due to the fact that they are realized
through long-term, complex and encumbering
contracts which require specificity of the content of
the bidding documents, the methodology and
organization of the analysis and evaluation of
tenders, and because that public procurement
procedures under ZOP are intended for a selection
of contractors with contract length for up to 5 years”
– and yet again: the decision is for a public
procurement procedure under the rules of ZOP, even
more restrictive- only through one of the procedures
in ZOP (“open procedure”). The ground for the
latter plainly state: “the open procedure, which is
1

Public procurement procedure
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the only permitted one under ZK, does not meet
the flexibility requirement”. This view is also
shared by the EC with the motive that the “open
procedure does not allow for a negotiation between
the public and the private partner”, nevertheless, the
“interdepartmental working group appointed by the
Prime minister, considered it for justified to allow,
with the bill, also the conduction of an open
procedure, which should be followed when the
procedure involves concessions without a crossborder interest, which by default are less complex
and have a greater degree of similarity when granted
for a large number of concessions for one type of
objects – be it state or municipal property”. In other
words: this decision is also a matter of some
trepidation – it creates objective difficulties for the
full utilization of the palette of opportunities for
PPPs; as well as creating special procedural rules–
in terms of public procurement procedures under
ZOP.
The authorization under ZPCHP – pertaining to
the consequences of contract termination for PPP,
due to a “reason” for which the private partner
“bears responsibility” (art.63, para. 2, pt.1 of
ZPCHP –in force), is equivalent with the one
pertaining to termination when the concessioner is
at fault (per art. 150, para.3, pt.1). In terms of
balancing the economic interest, this authorization
is logical, but the objections remain (see above), if
the concession is seen as a form of PPP. In the
explanatory memorandum to the Bill 602-01-29 for
a law on concession it is stated that: “The Directive
regulating concessions does not define the
economic balance of the concession but on the other
hand defines the shift in the balance as one of the
conditions where if it is present there is a substantial
change in the subject matter of the contract for
concession. In the context of risk distribution and in
accordance with the best practice in Europe the
current rules of ZK entered the definition of
economic balance of the concession as defined by
the balance of benefits and risks for the concedent
and the concessioner. The Draft Bill retains the
requirement for keeping the economic balance of
the concession, which has to be present in every
stage of the dealings under the contract for
concession. The direct consequence from the
introduction of the principle for maintaining the
economic balance is the definition of the conditions,
the onset of which prejudice the balance, as well as
the consequences of this onset. The main practical
significance of the economic balance of the
BULGARIAN JOURNAL OF
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concession is the opportunity, at the start of the
procedure which selects the concessioner, to define
the factual or legal conditions, pertaining to the
commissioned construction and/or services or to the
object of the concession, which onset or change
could upset the balance. If the consequences of
these conditions are pre-defined with a contract
review clause, the shift in the economic balance
could be used as grounds for alteration of the
concession contract”, and also “ The compensation
owed by the concedent is analogous to the
compensation which is due at termination of the
concession contract where the concedent is at fault
because the reasons for the nullity of the concession
contract are attributable to the actions or omissions
of the concedent”, but this is not apparent with the
provided authorization.
The analysis of the existing or the proposed
normative regulation of PPPs would be logical,
complete and thorough if either ZPCHP (when
tabled for discussion in front of the NS) or the draft
bill for a new ZK contained a veritable OVR- and it
was on this basis a critical analysis was made. What
has been pointed out by the proposers (in the
explanatory memorandum to the draft bill) is that
for the “application of the draft bill there are no
financial or other expenditures required” as well as
that for the “implementation of the new law on
concessions there are set budgets of state funding” –
it being a cause for bewilderment is an
understatement. On the one side, the proposers of
the law concede that there are no required means for
the realization of PPPs and on the other – foresee an
expenditure which is to be set aside from the NB for
the purposes of PPPs. When reviewing the
explanatory memorandum of the proposers of the
Law amending and supplementing the law on
concessions one realizes that it does not contain a
mandatory element – impact assessment of the
proposed regulation, at least not according to the
methodology adopted by a governmental decree
(PMS) №549 from 25th July 2015.A conforming
impact assessment would allow for one
comprehensive critical analysis of OVR. From
formal point of view, the motives to the draft bill
contain the required prerequisites in accordance
with the normative base at the moment of
deposition. In this sense, the provisions of art.73,
para. 2 from the Institutional Rulebook for the
organization and dealings of the National Assembly
(PODNS) have been complied with. Within the
motives there is a distinct “Title V”: “Financial and
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other means necessary for the implementation of the
law on concessions”. Plainly – even the first
sentence already identifies, to phrase it delicately, a
“disconcerting” statement: “For the implementation
of the draft bill there are no financial or other means
required”. To use the terminology of the Simplified
Cost Options doctrine (OVR)- according to the
petitioner of the bill there are no
“administrative” costs which include “…the
costs of the public sector to implement and apply
the regulations, whereby the rules within the
regulation include administration and control,
enforcement and judicial actions. All of the above
possess fiscal dimensions and it is not difficult for
them to be evaluated. There are also “administrative
costs” for the private sector which have similarity in
content, therefore, for their measurement
(quantifying) one applies the common methodology
of Standard Cost Model (SCM). This model is
applicable to the evaluation of the expenses made by
the private sector (both companies and households)
for the compliance with the regulations, as well by
the government (the public sector).
The comparative analysis of the variations of the
SCM, used in different EU countries, presents
minor deviations from the characteristics and
methodologies of the model represented below. In
all of the identified cases of an official application of
the SCM, they are used to evaluate and assess the
“administrative burden (var. weight, expenditure)”,
which regulation creates. One uses the following
type of calculations:
АВ = (Н х W) х (NB x F)

(13)

Where:
AB: calculated value of the administrative
burden
H – number of hours needed for the
implementation of the regulatory actions
W – hourly rate
NB – number of affected activities
F – frequency of interference
In SCM one can differentiate three levels of
calculations of the administrative burden: one
arising for the government, business and
households. The methodology – for each of these
levels is similar to the one described above.
Furthermore, it is in the best interest of the business
and the public administration to have a developed
web-based instrument (i.e. common and accessible
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and working on the “7/24” principle)- i.e. “help
desk”, allowing for the immediate and automated
calculation of administrative costs.
In fact – the critical reading of the
“ratiocination” quoted above reveals the alarming
presence of “shortsightedness” on the part of the
petitioners: it is apparent that they intended the lack
of “financial and other means” only for the public
sector, i.e. non-complying with PMS №549; the
administration costs for the business – they are not
even a subject of the discussion. In analogy – in a
logical contradiction to the statement regarding the
lack of expenditure for the fisc, with the second
sentence from the Motives to the bill it is stated that
certain financial means would be set aside from the
budget of the government in order to ensure the
execution of the foreseen PPPs. In fact – such (i.e.
PPPs) might not even exist and from this follows
that there will not be any need for “setting aside of
budgetary means”, but the dealing foreseen with ZK
– creation of strategic documents, maintaining
databases and registers etc. respectively, requiring
administrative capacity for their functioning- would
undoubtedly demand the influx of the said financial
means. It is therefore legitimate to conclude, that
this part of the assessment has failed. Furthermore,
it has been stated that with the employment
(“granting”) of the so called “self-financing
concessions” one would free up a considerable
financial resource from the budget, which will be
redirected for the financing of other pressing public
needs”. One must unequivocally agree with this
conclusion.
The final “accord” of the envisaged part from
the explanatory memorandum of the petitioners is
that with the “assignment of concessions for the use
of state or municipal property there will be revenue
going in government” – this could have been
assigned to the completely correct conclusions if
there was no “clarification” that the revenue would
flow in through the “execution of the most
effectively achieved economic activity from the
competitive procedure”. The meaning of the latter
is difficult to comprehend. How exactly does one
achieve an “economic activity” through a public
procurement proceeding (under ZOP), and it, in
turn, to predetermine its “effectiveness”? The best
case scenario is to accept that the petitioner did not
manage to find the clearest of phrasings for his idea,
that following the substance of the public
procurement procedure under ZOP, when also
following the core principles - “openness” and
BULGARIAN JOURNAL OF
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“transparency”, a “right to life” would be given to
the initiative which brings the greatest benefits to
the public and would so contribute to the
achievement of the constitutionally proclaimed
goals of the state organization: democratic, legal
and social state. In order for such a conclusion to be
drawn, in accordance with the accepted
methodology of OVR through the “new” ZAN, one
needs to “research the correlation between the
defined goals and the expected results” (per art. 19,
para. 2, sent.2 ZAN).
Expected results from the application of the law
on concessions are mapped in the last “Title VI” of
the aforementioned motives to the bill:
г Expansion of the opportunities for the use of
concession as a form of public-private partnership
for the creation of public resources, goods and
services of high quality and use not only for the
public and private sectors but also for the public as
whole;
г Development of the infrastructure and of the
services with or without minimal financial
participation by the state/ municipalities;
г The creation of opportunities allowing the use
of the experience of the private sector for the
achievement of effectiveness and efficacy when
supplying services of public interest and the
implementation of innovations relating to raising
the quality and reducing the cost of the supplied
services:
г Enhancing the competition in the internal
market by creating additional opportunities for
stimulation of private investments in the
construction, maintenance and management of sites
of the technical and social infrastructure and in the
performance of activities with a public interest;
г The achievement of long-term gains from the
concession in an economic and public aspects.
It is evident from the submitted so far that the
petitioner (whether fully comprehending or not) has
mapped out those specific gains to the public,
through which the new regulation would contribute
to the achievement of the constitutionally
proclaimed goals of the state organization:
democratic, legal and welfare state. Yet again is the
author's hypothesis validated, namely that OVR
has to be subject of the evidential analysis
precisely in the outlined directions.
Simultaneously – the lack of a quantitative analysis
adds a “wistfulness” to these intentions.
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3. Conclusion: next step of necessary inquiry
With the analysis above, the meaning of ZOP as
an operational technology for the assignment of
PPPs has been clarified. This by itself categorically
supposes its individual review, but ZOP has been
conceived to be, by itself, a technology for the
employment of public expenditure (per art. 1 ZOP,
where it is stated that through the use of ZOP one
determines the “principles, conditions and
procedure for the assignment of public
procurements aiming at securing the effectiveness
when spending budgetary means”. In other
words: the true purpose of ZOP is for it to be an
operationalized equipment of “collective
consumption” and the latter in turn is in the
foundation of any stabilization program. The
conclusions of this analysis necessitate for ZOP to
be the centerfold of the subject matter of my
following publication.
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Social Enterprises 
Modernity and
Traditions

Yuliyan Narlev*

Introduction
Since the early eighties of the last century, issues
of social enterprises have become particularly
popular, both practical and applied, as well as
scientific significance. For a short period of time,
nearly half a century, social enterprises have
become an integral part of education and academic
research.They become factors that have a
significant effect on social and economic policy.
The reasons for the interest in the topic have its
grounds to be explored in a broad and narrow sense.
More generally, the formation and development of
social enterprises are the result of profound social,
demographic, cultural, global, social changes - the
result of capitalism and its cornerstone,
entrepreneurship. In a narrower sense, the growing
need to study social enterprises is related to
employment, unemployment, social inequalities,
pruven scarcity of natural resources, poverty, the
rise to health care and welfare needs, global climate
change, the loss of entire populations and of
particular species. To the factors determining the
interest in the themes could be added a number of
modern challenges such as the effects of
globalization, the impact of mass urbanization, etc.
Undoubtedly, the prerequisites are many and
different, interconnected by origin and content.
Their research and knowledge are important as their
emergence and development casts doubt on the
strengths of each welfare state as well as its leading
social and economic policies.
As a result of established and other factors, the
knowledge about social enterprises is enriched and
developed. Nevertheless, in the scientific literature
there are actual discussions about their nature and
species diversity; the scale and boundaries of their
manifestations; the criteria for monitoring and
evaluating their contributions, etc. Scientific
debates in these and other aspects are grounded to
the extent that the subject of social enterprises is
*
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innovative in the social sciences, and in Bulgaria. At
the same time, new social challenges are being
formed and developed at a dynamic mode. We are
witnessing growing inequalities of "poor - rich,"
dramatic climate change, religious discrimination,
terrorism and conflict, which provoke further
scientific questions and more pragmatically
oriented human thoughts.
Based on the above findings, this study aims to
explore and analyze the theoretical foundations of
social enterprises, drawing on and conceptualizing
their current development prospects.
1. Historical development of the concept of
social enterprises
In 1978 in Yorkshire, UK, the Industrial Joint
Ownership Movement (ICOM) was established. In
1981, Freer Spreckley, the leading intellectual of
this movement, for the first time defined the
structure and content of the Social Enterprise and
offered a scientifically-based method for his socalled "democratic governance." In one of his
papers, namely "Social Audit - A Management Tool
for Cooperative Working," Spreckley defines a
social enterprise as an enterprise based on the
fulfillment of social goals and their objective
measurement. The new entrepreneurial and
management concept demands an enterprise to be
financially viable, to create social benefits and to be
environmentally responsible. The Triple Bottom
Line: Financial Stability, Social Welfare, and
Responsibility to the Environment, forms the
foundation ideas of today's social enterprise. . This
principle is often referred to in scientific and
practical research as "the principle of trinity". The
formalized, at the end of the 20th century, and the
widely advertised enterprise in the UK is not a
random event. It is a product of capitalism and its
cornerstone, entrepreneurship. It is the expression
of the so-called "values of the Tacherism" of the
early eighties of the last century, such as innovation,
imagination, resourcefulness, pragmatism,
readiness to take risks - categories inherent in
individualism and creating wealth. The social
element in Margaret Thatcher's ideological concept,
which is fundamental to the formation of the basic
concept of Spreckley's social enterprise, lies at the
boundary between the accumulation of wealth and
its use.
That is, the crossing line between the public and
the personal good. The social enterprise, in this plan,
is formed as a continuation of strategies for
BULGARIAN JOURNAL OF
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changing the world in a very broad sense. In a much
narrower sense, the concept that we are interested in
is a response to the private but also public sector in
the UK that does not solve the significant social
demands and does not provide solutions to the
important issues for society.
The historical debate of the eighties, spreading
fast in certain parts of Europe and America, is at the
heart of the new social enterprise. This debate about the role of personal and common good tangibly draws the attention of scientists,
politicians, public figures, practitioners to
institutionalizing norms, rules, procedures for more
social justice, new enhanced living standards,
increasing public welfare, environmental protection
Environment and more. Their goal is to improve the
ethical nature and moral stability of existing social
and economic practices and policies and to
formulate new, more perfect ones.
However, the debate about personal and public
interest in the eighties has a long projection in
economic history. In the 18th century, for example,
Adam Smith defined the market motivated by
selfishness as the most important means of
satisfying the needs of mankind. On the other hand,
he places altruism - a foundation of virtue, like "...
the perfection of the human being". On this path, the
father of mature economic classics, but also a
philosopher, raises the idea that everyone pursues
their own interest, being social or economic, to
satisfy the interests of everyone. At the time of the
formulation of Smith's ideological concept, the
times of manufacture production, the first positive
organizational elements of a social nature such as
trust, empathy, responsibility and social security in
relationships are set. These elements subsequently
form the basic ideas of the modern social enterprise.
The debate, by its very nature, is a creative force
for the formation, expansion and decline of social
and economic systems, states and strategic
alliances, both historically and in a more modern
context. For this reason, the subject of opposing
public and private interest is the subject of research
and analysis by researchers, representatives of
various social disciplines - philosophers,
theologians, anthropologists, sociologists and
others. A brief literary review shows, for example,
that the debate about personal and common good
provokes the interest of scientists since the deepest
antiquity. The subject is the focus of the ancient
Greek thinkers - Socrates, Plato and Aristotle.
Consequently, the debate provoked the research of a
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number of representatives of the early modern
philosophical age, such as John Luc, René
Descartes, Jean-Jacques Rousseau.
In the nineteenth century, scientists and
prominent public figures -John Stewart Mill, Karl
Marx and Friedrich Engels enriched the concept
with their own conceptual ideas. In the twentieth
century, the debate provoked the interest of
scientists, sociologists and theologians, such as
Jean-Port Sartre and David Lewis.
In the 19th and 20th centuries - the time of the
Industrial Revolution and, subsequently, the public
and private-public debate has a strong practical
dimension in the enterprises and economies of some
European countries and the United States through
socially responsible initiatives and innovative
production and governance models. In this period,
the social aspect of labor relations evolves and
improves- entrepreneurial cooperatives, private
social homes for elderly people, social incubators,
etc. These new, for the time, institutional structures
are the basis of modern social enterprise and some
of its founding principles.
The short historical interpretations of the debate
over the centuries raise important, logical questions
of this study, such as: what makes this debate
"contemporary"; Why is the "new" social enterprise
of the eighties; How and in what way is the social
enterprise happening? The answers to these
interrelated issues should be explored, analyzed and
interpreted in depth only in relation to the socio economic but also the political context of the
eighties of the 20th century. Then the social
enterprise acquires new roles and functions for
society - it becomes an integral part of the formation
of social, economic, public policies. The social
enterprise legitimizes and validates in practice new
social rules and principles of development and
management. These rules and principles are at the
heart of the modern social economy.
In summary, the social enterprise is a new
generation of enterprise, in terms of its role and
importance to societies and the global world. In the
1980s, this enterprise was institutionalized, initially
in the UK, as a new means of shaping and
developing a social economy and policy, as a
mechanism for the transformation of the social and
economic national and global reality.
Despite its brief history, the social enterprise has
traditions in certain parts of the world and important
socio-economic and political preconditions that
predetermine its emergence and subsequent
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expansion. These topics are subject to research and
analysis in the next part of the paper.

2.1. Cooperative work: brief history and
contemporary achievements

2. Evolution of the concept of social
enterprises

The origin of the first cooperative forms is based
on early social inequalities in the United Kingdom
in the 17th century. At that time, people working on
the earth, called "diggers", unite around a guiding
principle: each person has a voice and a right in the
distribution of wealth. This first attempt to establish
a cooperative form of work organization promoted
the idea of integrating social and commercial values
and activities into one model - a promoted the idea
of modern social enterprise. What is lacking in this
model of functioning and governance is the
establishment of a certain form of land ownership.
For this reason, according to analysts, the model
does not last long.
The successes, but also the failures of
cooperative work over the centuries, led to the
creation of the first institutionalized cooperative
enterprise in 1880 in the UK. This company has the
task of achieving commercial purposes, as well as
developing and uniting the community in the field
of a grain mills. As a result of the establishment, as
well as of some other favorable circumstances, in
the 18th, and especially in the 19th century, the cooperative case became extremely popular. In the
UK, for example, a "cooperative society" is
established. There are also ideas that are directly
related to the cooperative movement - for
democracy, for alternative forms of organization of
society, for joint ownership of land and on means of
production. Such events occur originally on the
Island, but over time in other parts of the world.
By the middle of the 19th century, in many
countries, cooperatives became uncompetitive and
later transformed into a state instrument of
governance, pressure, and control. To overcome
these weaknesses, in 1987 in Britain, Freer
Spreckley created a document - the concept of
modern social enterprise for improvement the
practices of cooperative activity. The company
institutionalizes the principles of some of the
earliest cooperative forms, but also includes a
modern business model of functioning and
governance, as well as an adequate attitude to the
environment - the so-called triple foundation
principle.
In the early 21st century, cooperatives are one
(but not the only) form of modern social enterprise.
A successful and popular example in the economic
literature is the so-called "Mandragon model". It

Modern studies and their interpretations follow
the origin of the social enterprise in the social and
economic traditions of the 19th century. The careful
analysis and scientific synthesis of these studies
makes it possible to deduce and then to study
important factors, here called "artifacts", which
contribute significantly to the formation and
development of the modern social enterprise. These
artifacts are inextricably linked to cooperative
work, philanthropy and the concept of social
responsibility, which are favorable to development
in certain parts of Europe and America (Figure 1).
These three artifacts are relevant to the knowledge
of a social enterprise today insofar as they
contribute to the formation of some of its founding
principles, such as social mission, independence,
autonomy, democratic governance, etc.

Figure 1. Artifacts of the modern social
enterprise
The theories and practices on co-operative
work, philanthropy and social responsibility (in
particular corporate social responsibility), formed
for centuries, are an inexhaustible source of
knowledge about the origins of today's social
enterprise. Some events and facts of these theories
give some of the answers to the questions: how was
the social enterprise created, how it was done, why
precisely in certain countries around the world, and
last but not least, what would provoke its
development in the future .
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was established in 1956 in the Basque region of
Spain. The cooperative was created in a small town
that suffered from mass severe unemployment after
the Spanish Civil War. It is formed by five graduate
engineers in the field of oil lamps and cooking
appliances. In 1959, a Workers' Bank and Credit
Union were established from the cooperative, which
allowed members of the cooperative members to
access financial services to finance new cooperative
ventures.
For the past ten years, the global social
enterprise has generated profits of an average of $
5.0 billion a year. By 2015, MCC (Mondragon
Corporation Cooperativa) has 120 micro-entities
that provide permanent employment to 42,000
owner-occupiers. This global social enterprise
creates over 40 schools, universities, specialized
hospitals, kindergartens, etc.
2 . 2 . T h e P h i l a n t h ro p y : H i s t o r y a n d
Modernity
The earliest forms of existence of the social
enterprise find a different dimension in different
parts of the world. Unlike the European historical
tradition, chronological studies prove that in
America the prototype of modern social enterprise
is donation or even so-called donation or
philanthropy. These early socially oriented forms of
management are based, in general, on the
accumulated economic capital and its
transformation into solid infrastructure with a
social outcomes. Therefore, philanthropic social
models are created by entrepreneurs who not only
dedicate but also invest their wealth for meaningful
social causes as well as those for environmental
protection.
One of the first and popular models - part of the
history of modern social enterprise - is the so-called
Carnegie model. In the sunset of his successful
entrepreneurial career in the late 19th century,
Andrew Carnegie founded the first philanthropic,
social enterprises for the benefit of universities,
hospitals, city parks, libraries, religious churches,
and more. In addition, he promotes his ideas to the
public and bases some of the principles of modern
donation, modern social enterprise and its
successful practices.
In the second half of the 1960s another popular
donor model was created - William Norris's. In
1967, he founded his company, Control Data
Corporation, and laid the foundation for the social
BULGARIAN JOURNAL OF
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enterprise within the business. His strategy is to
transform unmet social needs into new market
opportunities. The accomplishment of this goal,
Norris realizes by offering innovative solutions for
the revival of underdeveloped urban districts,
support for alternative sources of electricity,
providing education to children from vulnerable
social groups, etc.
In the eighties, renowned American scientists
and researchers such as Peter Drucker and John
Kenneth Galbraith form the so-called "think tank"
to promote Norris's social and entrepreneurial ideas
around the world.
In our times, the social enterprise and
philanthropy are inextricably linked. On this
occasion, Professor Gregory Dees, founder of the
Center for Social Innovation at Stanford University,
states: "Social entrepreneurs are philanthropists.
The idea of using market forces for social
improvements is not new. The new moment is the
enthusiasm that generates entrepreneurship as an
integral element in creating lasting social change. "
In addition, Dees' studies in developing
countries prove the existence of barriers limited
development of the social market. This fact
implies modern philanthropists to form new value
and entrepreneurial models there. The solution to
social problems should involve the state capitals
and resources in favor of overcoming market
misbalances on the one hand. Attracting vulnerable
groups of people into constructive, social and
entrepreneurial endeavors is another option with
potential.
2.3. Social Responsibility: Historical Notes
and Perspectives
Issues of corporate social responsibility have a
long history in economic literature and practice.
From Adam Smith's time to this day, debates about
the origin of the term, as well as its numerous
interpretations, are ambiguous. Thanks to this, over
a period of several centuries, the concept is enriched
and developed with new scientific arguments and
evidence. Historically, the theme of social
responsibility is initially associated with the socalled rational-economic concept. It defines, in
general, the rooted role of an enterprise - to generate
profit rather than social significance. The rational
concept does not meet the challenges of time and,
for that reason, it is transformed alongside the ideas
of justice, responsibility, profit sharing, etc.
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These changes are predetermined, to a lesser
extent, by the historical development of
corporations' principles, rules, norms and behavior,
and above all the public debate on their social
responsibility - a topical issue of modern
management science.
In the new age of social responsibility, two
contradictory tendencies stand out. The first group
of scientific but pragmatic orientations illustrate a
broad understanding of corporate social
responsibility, in particular corporations, to help
society achieve global goals such as: sustainable
development, poverty reduction, environmental
problems, The third sector, sponsorship, quality
control, human health, safety at work, etc. In
implementing these modern dimensions, social
responsibility, to a certain extent, could be
successfully identified with the objectives and
priorities of the social enterprise.
As a result of the evolution of the theories and
the perceptions of corporate social responsibility ,
the discussions in our time have other projections
that are relevant to our time.
In this sense, the second trend is associated with
a number of evidence from the practice of
companies and cooperatives and concludes with the
question: how far through their social responsibility
proclaimed they achieve behind-the-scenes goals
and priorities instead of actually addressing social,
economic and environmental problems of people
and societies? In this respect, the strategic
dimension of social responsibility is rarely called
into question. The reason is in "use" or, more
precisely, in the "misuse" of the concept in solving
operational problems of enterprises and
corporations (often under the pressure of public
opinion and the media). By contrast, the modern,
global challenges of people and nature require
solutions in a long, strategic horizon.
Conclusion
The study of the evolution of modern social
enterprise found that its founding artifacts were
inextricably interrelated. Moreover, the study
proves that the formation of a social enterprise is a
long evolutionary process, the result of accumulated
practical experience and scientific tools. Despite the
fact that corporate affairs, philanthropy and social
responsibility of corporations predetermine the
origin of the social enterprise itself, its basic
principles and ideas, the Spreckly's concept is
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distinguished by its artefacts by several key features
- in form, scope and content.
First of all, the social enterprise, from the
eighties of the last century, is a contemporary
organizational form. It is based, but also builds on
the "older", a pre-existing economic and social,
scientific and practical-applied concepts. The most
characteristic of it, in terms of content, is that
responsibility for people's lives and environmental
protection becomes a priority, not one of the many,
and often a secondary, important function.
On the other hand, unlike corporate work, social
responsibility and our well-known donor models,
the social function of the social enterprise goes
beyond traditional organizational frameworks. In
support of this, Spreckly's social innovation
provokes a contemporary debate not within the
enterprise but in a region, country or continent to
respond to the challenges of society, the economy,
the environment, politics and other origins, laying
outside the enterprise. In this sense, it can be argued
that, contrary to its basic concepts, the social
enterprise is a tool for solving social and economic
challenges that go beyond its predetermined
boundaries and scope.
Thirdly, the social enterprise differs from its key
artifacts with its innovativeness. In this respect,
entrepreneurship and innovation are becoming not
only important functions. They become integrative
and vital aspects of today's social enterprise. They
allow, in an applied plan, decision-making based on
social innovation. These innovations are
particularly needed today because of the inability of
old social and economic models (including social
responsibility, donation and cooperative work) to
resolve the challenges of time. On the contrary,
existing social, economic, ethnic, religious, etc.
problems are often not resolved. They get deeper.
It is logical to say that cooperative work, charity
and social responsibility lay the foundations of
today's social enterprise. The latter, with the
application of innovative and entrepreneurial
approaches, enriches the earlier three conceptual
constructs and thus allows their development in
perspective. Direct analogies, by Identifying a
social enterprise with its artifacts is a mistake of any
research. The reason is that the social enterprise is a
new generation of enterprises with functions and
roles corresponding to the dynamics of the social
challenges of the last decades of the 20th century. In
addition, concepts of cooperatives, donation and
social responsibility illustrate a part of the past, of
BULGARIAN JOURNAL OF
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history, but at the same time explain too little about
the present social enterprise and its content,
adequate to the dynamic changes of the modern
social economy and politics.
In summary, the study of the historical
development of social enterprises illustrates that the
social aspects of governance have historically been
and will be in perspective - from the emergence of
the first enterprises until today - an integral part of
their organizational nature. What changes over time
are the essential dimensions, the form of
manifestation and, last but not least, the application
of social dimensions within the enterprise. These
changes are predetermined by the specificity and
intensity of the social and economic challenges in
the past, present and future.
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Regional disparities a prerequisite for or
problem in developing
of regions?
Petya Dimitrova*
Region.
Before we begin to talk about regional
disparities, we need to clarify what we mean by the
term 'region'. Depending on the purpose of the
study, the term "region" may be used with different
meanings. It can be assumed that the region is a
distinct part of a territory, a continent or a country
that has specific characteristics that distinguish it
from other regions.
Indeed, the use of the term "region" in the
scientific literature begins with a change in
scientific thinking, namely with the advent of the
regional paradigm. This is the period of post-war
revival of countries in Europe, the time of the Great
Depression in the United States and the emergence
of the Soviet Union. In this way with the changes in
the political aspect and the change in the leading
paradigm, there is a change in the scale of the
studied territories. The leading position in the
economo-geographers' research occupies limited
places in the space, which are formed on the basis of
natural and social factors, namely "regions". The
emergence of the term "region" itself is a
prerequisite for problems with its proper definition.
In 1939, Richard Hartshorne, in his book, “The
Nature of Geography”, considered that the primary
objective of geography as a science was to study the
Earth's surface by its causation-related differences
or, in other words, the spatial differences of the
Earth's surface (Haggett, 2001, p. 369). It is
precisely that he introduces the "region" as a
geographic unit to become the object of the
research. Hartshorne presents regional research
based on regional geography, which interacts with
relevant systematic science and creates specific
regions. These regions are not the same, with a
pattern of intertwined specific trends of systemic
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variables occurring in each region at a given time
(Stoychev, 2012, p. 25).
Another view of the division of regions is
presented by Peter Haggett in his research paper
"Geography: Global Synthesis" (2001, p. 367). In
his study, the author makes a clear distinction
between "area" and "region". While “area” is used
as a geometric part of the Earth's space without
affecting homogeneity and cohesion, the “region” is
a space in which the character and area ratio produce
some form of cohesion /convergence. According to
Haggett, the region is defined by "specific criteria
and is homogeneous or united only in relation to
these criteria". Thus, Haggett classifies the regions
on the basis of one or several attributes and features
in terms of the sum of the human occupation of
space.
In essence, the regions are a particular part of
economic and administrative structures of each
country. According to Przygoda (2004), the term
"region" should be understood as "a relatively
homogeneous area separated from its surrounding
environment, distinguished by neighboring areas by
its nature or acquired characteristics that are created
due to noticeable, recognizable factors”.
Buček (1996) defines the region as a
geographical object that has the character of a
spatial unit with properties of a system
characterized by its integrity, relative isolation and
functional organization. Moreover, the region is
defined as a dynamic spatial system characterized
by specific natural and socio-economic
characteristics other than the other area. This is not
only a spatial but also an economic and social unit.
Matoušková (1997) makes an interdisciplinary
view of the region: she defines the region as a
geographically distinct area that has common socioeconomic, ethnic, geographic, historical, cultural
and other characteristics.
Depending on the need of the research may use
different aspects of classifying regions - spatial
aspect, demographic, geographic, territorial,
statistical aspect, climate aspect, the importance of
tourism and others.
The regions differ mainly on the level of their
economic development, which is due to the
following factors: localization of enterprises in the
region, their frequency, branch structure, economic
stability, intensity of intra-regional economic
relations, type of organizational forms; quantitative
and qualitative characteristics of the population and
its movement; technical and social infrastructure in
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terms of complexity, quality and quantity; the
available natural resources and their level/extent of
use; directly and indirectly the national economic
policy (Durkova 2012).
An important factor in the study of the regions as
a whole is transport. It provides a clear picture of the
statute of the region, as well as a prognosis of its
development. Almost all theories and research over
the years justify the proximity or remoteness of an
object over another. With regard to enhancing the
competitiveness of the regions, the study of the
category, a central focus, mandatory demand and
supply, transport costs, globalization, competitive
advantage, and subsequently increased
regionalization, clustering, R & D, etc. continue to
be significant. In relation with this, scientific
knowledge goes through various stages
characterized by specific scientific discourses in
separate scientific paradigms that have changed in
the long run.
Over the years, the question of the spatial
organization has remained a leader. So the study of
spatial organization is also strongly influenced by
the development of localization theories. One of the
first attempts in this direction could be the later
recognized model of the German landowner Johann
von Tünnen, who in 1826, based on his personal
beliefs, sought to optimize the relationship between
land rent and spatial organization arising from
distance, respectively transport costs. In the
following years many authors are working on
different ones for spatial organization. Some of the
most significant works in the area of localization in
a simplified economic environment are the
scientists such as Christaller (1933) on the hierarchy
of central locations, the distribution of Losch's
market centers and market areas (1954), the changes
in the size of Losch's hexagons (market areas), in
researches of Walter Isard (1956), Stuart's gravity
model (1947) and others. From the research of the
location in a heterogeneous environment, authors
such as Weber (1909) have contributed, who first
developed the idea that resources were more
localized than ubiquitously distributed. Part of the
researches used, developed by Walter Isard (1956)
replacement frame. Also important for the analysis
are Smith's cost curves (1966), which can be used to
solve a number of complex localization situations.
In Smith's method is used the isodapan technique,
which was developed for the first time by Weber,
explores the cost of a work force on the localization
approach he develops to minimize transport costs
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(Stoychev, 2012).
At the present stage of the development of
geographic science, the research of the regions
within the framework of the New Economic
Geography (NIG), introduced by Paul Krugman in
1991, became more and more relevant. Many
authors such as Krugman, Fujita, Mori, Venables,
Ottaviano, Tabuchi and others, working in the
framework of the NIG, examine models developed
on the basis of national regions, intergovernmental
comparisons, globalization, etc. We can say that it is
also the basis of the most modern concepts of
regional development and politics.
Regional disparities.
In recent years, the term "disparity" has become
widely used. Translated from the Latin "disparitas"
means "divided". Due to the widespread use of the
term in scientific literature, and in particular in
regional policy, there are many definitions.
According to one of the definitions given by the
OECD (2002, 2003), "Regional (spatial) disparities
express the scope of difference of intensity
manifestation of economic phenomena under
investigation observed within regions of given
country. Territorial disparity indicates the scope the
intensity of given economic phenomena differs to
between regions within given country". This
definition has a considerably limited focus as it only
applies to the territory of a particular country.
Another definition is given by Karin Vorauer
(2007), namely: "Regional disparities we
understand deviations from any conceptional
reference division of characters taken as relevant, in
association with different spatial benchmark levels
(region borders)".
It should be borne in mind that while "disparity"
can be interpreted broadly as a difference or
inequality of certain characteristics, processes and
phenomena, the identification and comparison of
which there may be psychological, social, political
and other meaning, “regional disparity” is a
disparity or inequality in indicators, processes and
phenomena, divided into distinct territorial
structures occurring in at least two distinct units regions. So, we cannot talk about regional
differences without having at least two regions to
compare.
The development of regional disparities takes
place over time and space, and it is uneven.
Therefore, the study of this phenomenon requires
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multidimensional /multi-criteria analysis as well as
a systematic review of the phenomenon. In addition
to the economic indicators, the components of
social, territorial, political and administrative,
environmental, infrastructure and other spheres are
included here. Thus, quantitative methods are
mainly used, based on the classification of the data
obtained from the different areas for convergence
and comparison of the regions surveyed. In addition
to quantitative methods, qualitative methods are
also used based on expert analysis, analysis of a
particular regional problem, an important feature of
the study of regional disparities is that the results of
the survey are used in the development of future
policies for managing regions. Typically, these
differences are perceived as a negative feature of the
region and a way to reduce them is sought. Another
trend in the study of regional differences is precisely
the positive effect they have on regional
competitiveness as a major tool for overcoming the
differences in the degree of development of the
different regions. This gives a new light to the study
of this phenomenon by emphasizing the
entrepreneurial environment in the regions on the
basis of differences, by seeking effective measures
to encourage investment in individual sectors, in
line with the advantages of the individual regions.
Regional disparities are explored for two main
reasons. The first reason is to identify and
investigate the differences in the site, respectively
indicators in the selected set of countries, regions,
municipalities, etc., what is the impact of their
changes. In other words, the study of structural and
behavioral changes. This detects the negative trends
that led to this deviation.
The second reason for their study is related to the
consideration of differences between the subjects,
their uniqueness, which will lead to strengthening
the competitiveness of the regions. This approach
explores positive trends.
By examining the negative and positive
characteristics of the sites concerned, they can be
seen as strengths and weaknesses in the
development of the regions. Usually, weaknesses
are associated with something that does not reach
the region - missing sources and opportunities to use
available resources, while strengths express the
uniqueness of the region, its sources and
capabilities. In this sense, regional policy seeks to
differentiate and, at the same time, make effective
use of the diverse potential for space development.
Regions are thus considered potentially equivalent,
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with similar chances for development according to
their size and conditions.
It is important to bear in mind that the
characteristics, development and forms of regional
differences depend on the research aspects. Thus,
some authors prefer to explore economic, social and
territorial differences, while other authors prefer the
temporal aspect of differences.
The main question to be answered in the study of
regional differences is whether regional systems
tend to converge on the same indicators or, on the
contrary, they tend to deviate from each other. So
many of the scientific studies have been influenced
by the leading scientific paradigm during this
period. This results in results based on the political
experience that has been accumulated at the
moment and reflects the main past social and
economic trends.
Regional disparities can be classified as
horizontal and vertical. The horizontal perspective
is associated with the place of their occurrence,
while the vertical with their geographic frame. The
horizontal perspective can be both material and
non-material. It can also be divided into economic,
social and territorial (Kutscherauer, 2010).
The identification and measurement of regional
disparities is the basic condition for the adoption of
spatially oriented socio-economic instruments that
will help to reduce or eliminate these disparities.
One of the main problems in assessing of
regional disparities is the choice of a range of
indicators to measure regional disparities. Some of
the indicators used are integrated and include
economic potential, living standards, the
environment, etc., while others are more specific
and cover the economic and social potential of the
surveyed regions. Thus, on the basis of the results of
the regional differences studies carried out, various
regional policies can be created. These policies aim
to influence or reduce disparities between regions
through a range of instruments. Some of the tools
used are aimed at stimulating the workforce,
expanding entrepreneurship through subsidizing,
mass industrialization and sectoral policies, by
taking deregulation and decentralization measures,
investing in human resources development,
fostering innovation and dissemination Through
clustering, promoting the development of small and
medium-sized enterprises, etc.
1
According to Klaassen and Vanhove (1987) ,
structured regional policy instruments help regulate
regional differences in several ways. They
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conditionally divide the instruments into seven
groups: infrastructure aid, financial stimulus,
disincentive measures, decentralization of state
institutions, regional distribution of public
investments and auctions of public investments and
tenders, regional development agencies and
macroeconomic policy instruments.
The instruments created for infrastructure aid
are intended for regions with insufficient or low
level of infrastructure. Financial stimulus tools
create subsidy facilities, tax incentives, easier
lending, etc. Measures taken as disincentive aim to
reduce the excessive concentration of economic and
other activities in a given territory such as
overcrowding, etc. The instruments for
decentralization of state institutions delegate more
powers to individual regions. The regional
allocation of public investments and trends is
realized in several ways, including the launch of
public enterprises, investing public funds in
research, and so on. The creation of regional
development agencies aims at helping the regions to
carry out their activities. Macroeconomic
instruments refer to state subsidies, credit lines and
transfers.
In regional practice there are a number of
methods for assessing regional disparities. Leading
among them are the method of comparison between
regions, the method using Geographic Information
Systems, the variable level method, the statistical
method, the use of Gini coefficient, etc. Each
method is used depending on the purpose and scope
of the research.
Regional disparities are not necessarily a
flaw/obstacle, but rather mandatory for growth and
development in the country's economy. Due to the
advantages in a given sector of a region, he profits
from the export and processing of these goods while
at the same time specializing. Catching up in the
development of individual regions should be
pursued on the basis of a policy that does not create
exactly the same regions, but applies to everyone as
a separate, individual case. What is compulsory for
a region is not necessarily to be fulfilled in another,
and vice versa. Examples are specialized
agricultural and industrial centers and regions. In
1909, Weber came to the conclusion that the
localization of natural resources was not
1
Kutscherauer, Alois at al. Regional disparities in regional
development of the Czech Republic – their occurrance,
identification and elimination. Regional disparities. Disparities in
country regional development - concept, theory, identification and
assessment. Ostrava. 2010.
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homogeneous throughout the territory, which is a
prerequisite for the localization of processing
facilities in limited territories/localities. So
paraphrased for our purposes, we can say that each
region benefits from basic natural resources or feels
deficiency of some, thanks to which it specializes in
the region. Thus, according to Riccardo's
Comparative Advantage Law, each country has
comparative advantages in the production of certain
goods or the benefit of trading for other goods for
whose production comparative advantages are
enjoyed by other countries (Rousev, 2008). This law
is universal because it takes into account the
balancing mechanisms and the equilibrium trends
of the free market. Thus, it can also be applied to the
individual regions that have to trade among
themselves as their advantages (exports), while in
the background to meet their needs and to tackle the
shortcomings by importing goods and services from
other regions.
Regional development – Regional policy.
According to Dr Toni MacCall (2010),
"disproportion and disparities have political
implications that are driven by the social
consequences of regional decline". It is precisely in
order to overcome the problem of the differences in
the development of the regions that a proper
mechanism for their management is sought. This
proper mechanism is expressed in a package of
strategic and normative documents. Their goal is to
create and implement correct policies in the
management of the regions. Thus, regional policy
can be considered as a correction, which aims to
create rules and guidelines for improving the
development of individual regions. This does not
involve, at all costs, the unification of the regions,
but rather the strengthening of their competitive
advantage on the basis of the main advantages of the
region. This in turn is a prerequisite to confirm once
again that GDP only should not be used as a key
indicator of the region's development. In the
dynamic conditions in which we live, it should be
borne in mind that the indicators that have dictated
the trends in scientific research to determine the
living standard of the population in a given territory
for years, while the measurement of the financial,
the social potential, the ecological potential of the
territory, the ecological footprint left behind by the
industrialization of the region, the index for the
development of human resources, etc. Over the
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years, the human factor - the potential for human
capital development - has become increasingly
important. In this way new methodological tools are
being developed to study the dynamics of natural
systems.
There are different approaches to regional
development. Each of them helps us to explore a
particular issue by providing a way to evaluate
policies and programs. A theoretical approach is
essential because they provide explanations of how
"how" and "why" certain problems of regional
development arise. So our solutions to specific
issues are more informed. One of the key issues is
finding a solution to the problem of how small
subnational economies (the regions of the country)
respond to the challenge of globalization. Finding
the right answer to the question lies precisely with
government policies in this area.
Regional development has undergone a number
of changes in the scope of its influence. Towards the
end of the 20th century it was considered by a
number of disciplines - political, social and
economic. Thus, the focus of regional development
shifts to what the region can be and how many
factors - not only economically - shape the idea of
the region. At a later stage in its development,
economic geography joins the other disciplines, and
the focus of regional development is more on the
spatial dynamics of the regions - such as places to
live, work and invest.
In more recent times and as the discipline
progresses, with the emergence of new theories of
regional development, the main emphasis is further
developed on human and social capital and on
innovation and spatial dynamics - demographic
change. The focus on regional development
research is changing as global processes become
more global. It is presented as "... a dynamic result
of the complex interaction between territorially
oriented rational networks and global product units
in the context of changing regional governing
structures" (Coe et al 2004: 469).
In terms of regional development, each
government is taking concrete measures set out in
the prepared regional policy. Regional policy is a
practical tool for ensuring stable economic growth
in a given territory. It is a set of certain solutions and
different concepts enriched by theoretical models.
The main object of the decisions implemented
through the means of the political and normative
regulations is to introduce a change in the structure
of the already functioning social and economic
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structure as well as the spatial order of the given
territory. (Strezalacki, 2008, p. 78). Regional
development policy focuses on clusters and
agglomerations. This also defines the main
challenge facing regional scientists, namely to
recognize problems, analyze them, develop
approaches in which to incorporate knowledge
accumulated and bring results into policy
frameworks and recommendations in response to
challenges and opportunities Of the regions in
which they live and work. This only confirms the
thesis that the theoretical experience accumulated
over the decades has to be taken into account when
making decision-making and implementing
specific policies in the field. In order to have a wellfunctioning mechanism, we should enable
cooperation between the scientific and expertise
capacities available to the country.
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The Impact of New
Technology and Innovation
on the Courier & Local
Delivery Services
Kristian Krastev*
Introduction:
Relevant topic: Within the past decade the
courier services market has started to play an
increasingly important role in the global economy
and it has turned into a mediatory unit supporting
economic activities in other sectors and as well as
contributing the greater efficiency and integrity of
the economy. In this sense, the globalization of
markets, the development of technologies, the
socio-economic changes, the more complex
consumers' behavior and increasing demands are
razing up the need of reconsideration of business
models in terms of trade and customer services by
courier companies. That is also relevant to the last
stage of the supply and demand chain, precisely the
supply of goods to the end-user.
The market of postal and courier services has
undergone some significant changes concerning the
deregulation of European markets, which has
resulted in increased competition. The changes in
industrial and commercial activities, including the
active online trading and purchasing goods from
remote locations, enhanced the role of courier
companies within the supply chain in terms of
guaranteed quality and on time service for each
customer. This has brought them to the challenge of
being proactive and adaptive to the new
technologies and innovations. The topic of the
current publication focuses on that relevant matter –
the impact of technology and innovations on the
quality and efficiency of the courier services, as well
as the added value from the additional services
which they offer.
Increasing customer requirements in terms of
speed and convenience of delivery of the requested
service and achieving an individual approach,

demand the introduction of new business models.
Services of a higher added value are increasingly
dependent on technological developments and
serve as a basis for the implementation of the overall
courier service.
The competition of the European market of
postal services, including the courier services,
1
according to the EC has increased after the end of
the long liberalization process, whereby any private
company can already freely operate in the presence
of a universal or non-universal postal service
license. Customers can choose a postal service
provider that fully meet all their requirement in
terms of price, quality, speed, coverage, additional
services offered. Similar is the situation on the
Bulgarian market2 where during the last years there
is a steady upward trend of the number of postal
service providers.
The fast development of the postal and courier
services sector, the high customer requirements and
constantly increasing competition are sufficient
reasons for active search for new technologies and
innovations by courier service providers, aiming to
adapt and use them within the service delivery
process. They are the basis of the competitive
advantage, predominantly owned by the large
companies. Currently, technology and innovation
are at a different stage of use and adaptation. Some
of these technologies are: Internet of things, Big
Data, electronic payment, drones, robots, RFID,
Personal Digital Assistants (PDA), 3D printing,
electric and hybrid vehicles' funds.
Thesis:
The impact of new technologies on courier &
local delivery services is a positive one and adds a
new value, although there are certain groups of
users experiencing difficulties in using technology
due to their social status or age, which limits the
proven effect to their attitudes and satisfaction.
Body text:
Courier services are within the scope of nonuniversal postal services (NPS) and include
delivery of documents and small packages (up to 2
kg) to individual or business customers and other
various organizations. The process of providing
1
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these services consists of communication and
complex logistics for collecting the shipments
(documents and packages), sorting, transportation
and delivery. Customers' individual requirements
and needs make the process even more complex.
The effectiveness of courier services is entirely
dependent on the time factor and the level of
organization and management of the whole process.
Therefore, the aim of the current publication is to
show that new achievements in technology and
innovation, including the development of electronic
technologies adapted to the process of providing
courier services, are the basis for achieving higher
delivery speed, higher quality and more competitive
prices of these services.
The official definitions of "courier service" on
which the current publication is based are:
According to Services Sectoral Classification
List of the World Trade Organization3: "Courier
services include: 1. multimodal courier services,
performed by a courier, consisting of receiving,
carrying and delivering letters, parcels and
packages in the country and abroad by means of one
or more of transport modes; 2 other courier services
of goods not classified elsewhere, e.g. transport or
transfer of services without storage."
4
According to the Law on Postal Services , the
courier service is a postal service with added value
above the universal postal service, guaranteeing
greater speed and reliability, as well as the
possibility of integrating additional value-added
services such as: collecting from the sender's
address; delivery until a specified date; opportunity
for changing the destination and the receiver while
the parcel is in motion; notifying the sender for the
arrival of the shipment; supervised tracing and
tracking of the shipments; personalized consumer
services.
According to their type courier service providers
can be categorized into several segments: B2C
(Business to Consumer) B2B (Business to
Business) and C2C (Customer to Customer), C2B
(Consumer to Business). The widespread

5

distribution of electronic commerce (e-commerce)
has become a major driver of the growing demand
for courier service in the B2C segment, shifting the
focus of large express operators from the
6
development of added B2B services . Furthermore,
usually in this sector a shipment may be a subject of
several courier deliveries due to the possibility
consumers to return/replace the already purchased
7
goods, and this service is also paid .
According to the Eurostat data8 in the EU- 28 for
the period 2008 - 2015, the number of companies
selling online increased by 7% and the reported
growth in online trade was 4%. The share of online
trade rises from 13% in 2008 to 20% in 2015, i.e.
one in every five companies in the EU-28 is trading
online. For the period considered, the turnover of
online trade also recorded a relatively stable growth
of 12% to 16%.
Figure 1. Online trading and realized working
capital for the period 2008-2015 in the EU-28

Source: Eurostat

The reported growth in online commerce is one
of the reasons why the market analysis of the
development of postal and particularly courier
services, shows impressive results on global,
European and even national level.
According to the data of the market analysis of
9
Technavio the Compound Annual Growth Rate
6

3

World Trade Organization, 1991. Services Sectoral Classification
List, Mtn.Gns/W/120
4
Zakon za poshtenskite uslugi, v sila ot 01.08.2000 g., izm. DV. br.95
ot 29.11.2016
5
The definition of "e-commerce" used by Eurostat is "the sale or
purchase of goods or services, whether between businesses,
households, private individuals or private organizations, via
electronic transactions through the Internet or other mediating
networks (online communications).”
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Glossary:E-commerce
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7
Technavio, 2016. Global Courier Express аnd Parcel Market 20162020
8
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Ecommerce_statistics
9
Technavio, 2016. Global Courier Express аnd Parcel Market 20162020
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(CAGR) on the world market for courier services,
parcels and express deliveries for the period 20162020 will be 6%, compared to the rate of growth of
express services in Europe, which for the period
2017-2021 is expected to increase by about 4%.
In Bulgaria, according to the Communications
10
Regulation Commission , by 31 December 2015,
the number of registered postal operators in the NPS
is 145 and the revenues from courier services up to
35 kg, hybrid mail, direct mail advertising, cash on
delivery (COD) and delivery notices, is amounted to
BGN 240 million. Courier services generated
revenues of BGN 216 million in 2015, with an
increase of 4% compared to the previous year.
Regarding the total number of accepted, shipped
and delivered courier items, the growth is 28%
compared to 2014.
According to Technavio's11 worldwide data
analysis, the world-class B2C segment is among the
fastest growing in online commerce and courier
services. For the period 2016-2020, this segment of
the courier, parcel and express delivery market is
expected to grow by 11%. The higher demand for
courier services in this segment in the recent years
has forced reconsideration of the business model by
courier companies due to the reduced weight of a

single delivery and the increased number of
customers and delivery requests in different
locations. Along with the new challenges, the
courier companies are facing a higher demand for
express delivery services within a couple of days at
a competitive price, as well as providing additional
services to help the customer. Along with the new
challenges, the courier companies are facing a
higher demand for express delivery services within
a couple of days at a competitive price, as well as
providing additional services to facilitate the
customer. This increases the need of greater
infrastructure, human resources, higher speed and
flexibility of the delivery, lower prices of services in
terms of intense competition. In order to achieve
efficiency and rationalization in the business
process, it is necessary to introduce automation and
develop suitable conditions for purposeful and
repetitive activities which can guarantee high speed,
reduced risk of error, predominance of the
mechanical over the manual labor, flexibility in
decision making. Technology and IT solutions are
the basis of automating the process and providing an
opportunity to respond adequately to the customers'
needs in the digital world.

Figure 2. The driving force of technology

10
Komisiya za regulirane na suobshteniyata, „Godishen doklad za
2015 godina. Analiz na poshtenskite uslugi“, 2016
11
Technavio, 2016. Global Courier Express аnd Parcel Market 20162020
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Figure 3. Business cycle of courier services

tracking system, etc. are applied to serve these
purposes.
The efficiency of adapting new technologies lies
in the reduced time for carrying out the operations,
the need of less human resources, financial costs in
the supporting activities of the courier service –
collection, transportation, packing, sorting,
delivery, payment.
New technologies and innovations concerning
the stages represented in the courier services
process
Management of the overall courier services

Source: Personal research, software: Vizzlo

The main steps in the business cycle of courier
services are: receiving a request for an order,
picking a shipment from a customer, sorting,
transporting to a reloading station, delivery and
payment for the service. They require very precise
coordination to perform efficient and quality
customer service. Companies offering courier
services face everyday problems in providing
efficient delivery management, especially in cases
of inability to deliver (due to the absence of the
recipient), traffic, isolated and scattered customers'
addresses, sorting of different types and nonstandard shipments. In addition, high competition
and constantly increasing customers' demands
determine the need to offer some additional valueadded services such as sorting, packing, access to an
information system of shipments' management,
mobile tracking applications, SMS and email alerts,
a possibility of receiving shipments from certain
locations. Every successful courier service provider
must develop a business model to meet not only the
general customer expectations but also all the above
listed steps in the delivery chain. There should be
provided an easy and convenient way for customers
to request a service, receive a shipment and pay, as
well as achieve sufficient speed and flexibility in
sorting, transporting and delivering. Various
technologies such as GPS tracking systems, bar
codes, radio frequency identification, information
BULGARIAN JOURNAL OF
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The overall management of logistics services
over recent years is based on a widespread use of
computers, software with embedded algorithms are
laying the basis of optimizing and automating the
courier service process. The courier business is
actively using technology innovations such as
Internet of things, big data analytics, Cloud space
and services, and the so-called IT self-learning
12
systems . The adaptation of these innovations to
some extent affects the efficiency of courier
services. They are in the core of digitizing the
logistics business process and creating a completely
new level of interaction between customers and
providers.
13
Internet of Things
is a technology that is
widely used in courier services. It is fundamental in
achieving an integrated process for connecting data,
people, processes, techniques and other physical
objects to create an intelligent environment with a
coherent digital and physical environment. This is
an innovation which enables data exchange
between objects and subjects that so far were not
able to be digitally bound. Internet of Things is a
technology that allows you to monitor the location
and status of shipments, people, assets, to automate
and coordinate the process in its individual steps,
and to improve quality and predictability. This
affects the effectiveness of communicating with
users, storing, transporting, and managing the
process. It is performed by various sensors,
transducers, emitting pulses and others.
12

WIK-Consult Report, 2016. Technology and change in postal
services – impacts on consumers
DHL Trend Research, Cisco Consulting Services, 2015. A
collaborative report „Internet оf Things In Logistics”. Available
from:
http://www.dhl.com/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/i
nnovation/DHLTrendReport_Internet_of_things.pdf
13
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"Big Data" analysis is at the heart of optimizing
the courier process and reducing costs, quick and
effective decision making, creating new, entirely
demand-driven additional services and products.
This technology automatically analyzes a huge
amount of data accumulated across the whole
delivery chain, looking for different correlations
and hidden links to improve the analysis and speed
of decisions taken on specific issues.
Cloud spaces and services provide fast access to
a particular service without the need for IT
infrastructure or maintenance costs.
IT self-developing systems 14 are systems,
algorithms, hardware which develop a new form of
automated system that processes data and optimizes
the logistics process without a human intervention
based on self-improvement. Through this system
and together with other innovative technologies, the
most effective solutions could be made in all steps
of the logistics process.
Sending and receiving a request for a courier
service
The basic technologies that facilitate and
optimize the sending and receiving of a courier
service request are the ERP systems, the software of
customer's address identification via GPS
coordinates, the software tracking online
coordinates send from phone/ tablet/ computer and
mobile applications. Additionally, an innovation in
terms of flexibility of receiving/sending shipments
is the ability to use automated key positions with
increased traffic and workload.
The ERP system, integrated in the courier
business, automates the process of receiving
requests, creating a bill of lading number, sending
reminders (via email or SMS) to customers, and
integrating the information into other transport and
tracking systems. ERP systems are part of the
technologies that are a prerequisite for improving
the efficiency and effectiveness, and directly affect
time factor, human resources, accessibility and
financial resources. The ERP systems reduce the
chance of technical error by automatically
transferring the data to the specified systems.
Tracking systems and GPS platforms are key
technologies in optimizing request and
14

DHL Trend Research, 2016, Logistics Trend Radar, Available
from:
http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics
_insights/dhl_logistics_trend_radar_2016.pdf
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transportation processes. They allow real time
tracking of the vehicle in the closest proximity to the
requested address, in order to optimize the visiting
time of the client's address, as well as to recalculate
the speed, to set the correct GPS coordinates of the
customer's address and to determine the fastest and
shortest route, that is best matching the other
requests of the relevant courier. This technology
optimizes the time and resources needed to
complete the delivery request, it contributes the
accurate informing of the client concerning the
execution of the order and tracking its progress in
real time.
The key positions automatic machines are yet
another new technology which gives the
opportunity to access courier services throughout
the day. Customers can easily leave or receive
shipments at a convenient time and day. This
reduces the cost of human resources, optimizes the
cost of transportation and improves customers'
access to the service during out-of-work hours. The
costs related to the inability to find a customer at his
address are reduced to 0. In comparison, in the cases
when a customer is visited several times at an
address, the costs of reprogramming and
15
unsuccessful delivery are double .
Sorting practices
Optimization of the sorting process.
Along with the introduction of IT technologies,
sorting of letters and packages can be done not only
manually, but semi-automatic or fully automatic.
Depending on the size of the company and the
number of services it provides, the sorting of mail
and shipments via the available technologies can be
done both individually or with the help of multisorter machines. Hand work is minimized and is
mostly used for non-standard packages. The
automatic sorting of mail and shipments influences
the sorting speed, accurately determines packages'
size, minimizes the manual labor, and the need of
human resources and leads to optimized ordering of
shipments in the transport vehicles.
Barcode technology and scanners are
innovations that are already being used by courier
companies for identification and sorting of
individual deliveries and they successfully replace
the handwriting and manual sorting of shipments.
15
TPR, Department of Transport and Regional Economic, University
of Antwerp, 2015. Cross-Border Parcel Logistics
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The barcode technology has a unique code that
helps to identify the shipment with a scanning
system. As technology advances, the barcode
system devolves in various dimensions, allowing
the introduction of additional information. This
leads to automatization of the labeling process and
sorting, it helps tracking the shipment, reduces
manual labor costs and considerably increases the
speed of the performed steps. A downside of the
barcode technology is the need to place the
shipment with the bar code to the scanning system,
which in some cases requires the intervention of
human labor, but in a minimum quantity. The
barcode technology, as well as the necessary
hardware for its use – printers, scanners, are at a
price that quickly returns the costs from the
increased speed and reduced manual labor. This
technology can be used as a basis for upgrading and
delivering new value-added services for sorting and
tracking the shipment in real time.
16
Radio-frequency Identification (RFID) is an
innovative and more expensive technology for
reading or identifying data via radio waves. It could
replace the barcode technology, as the underlying
difference between them is that RFID allows data to
be read at a distance through the interaction of an
antenna, reader and server. This reduces to a
minimum the chance of human error and it is not
necessary to have a close contact between the
consignment and the reader, thus automatically are
processed a huge number of shipments for a short
time.
The Robotics17 is a technology that is being
developed daily, although its active use is expected
in about 5 years, according to DHL's Logistics
Radar. In logistics, this innovation is mainly
adapted to reduce manual labor in warehouses and
sorting centers by creating an environment in which
robots interact with people to perform repetitive
actions. The technology can save time and human
resources in terms of transferring, assembling,
packing, loading, monitoring, inventory
management and other type of operations. Active
work is being done to fully adapt robotics to the
activity of the courier process. The future
development of the technology is dedicated to the
16

Radio-frequency Identification (RFID), see: Harrop, P., 2005.
RFID in the Postal and Courier service
http://www.idtechex.com/research/articles/rfid_in_the_postal_and_
courier_service_00000338.asp
17
DHL Trend Research, 2016, Robotics In Logistics. Available from:
http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics
_insights/dhl_trendreport_robotics.pdf
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complete automation of the processes and work in
the sorting centers and deliveries.
Payment
Optimizing the process of payment and
receiving the deliveries is also related to the
development of technology. Increased operational
control and delivery efficiency is guaranteed with
the introduction of the digital signature (esignature) technology which reduces the risk of
unauthorized delivery. The efficiency in adaptation
of the technology is based on eliminating paper
carriers as proof of delivery, their processing,
archiving and transportation. The electronic signing
is an easy and fast approach with no negative effect
on the consumers' attitudes. The data processing is
automatic, the information is directed and archived
for seconds with a specialized software for various
needs. The risk of losing the proof of delivery or
accepted order is reduced to a minimum.
The different types of non-cash payment and
online billing are technologies that affect the speed
of service, significantly increase customer's
convenience, contribute the additional services of
added value. The cash payment requires much more
time to finalize the delivery process.
Transportation and delivery
When carrying out the step “delivery of
shipment” from the process of courier services
human labor is still actively applied. Technologies
such as the delivery management and optimization
software is used in almost all courier companies.
The real-time courier and shipment tracking
applications and the widespread introduction of the
specialized software and GPS systems not only
simplify but also influence the efficiency of
planning and performing the service.
The innovative technologies for transportation
of courier shipments such as electric and hybrid
vehicles, drones, self-propelled vehicles are under
development and adaptation. Major companies
such as UPS, FedEx, DHL and others have already
launched programs to replace the existing
automobile park with electric and hybrid vehicles.
Numerous studies have demonstrated the impact of
new technologies on conventional vehicles in terms
of reducing fuel consumption, carbon dioxide
emissions and maintenance costs. Although the
value of electric and hybrid vehicles is higher than
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traditional ones, the price difference is reduced by
the saved fuel costs in the future, the tax relief and
the increased demand for services involving
socially responsible items. Customers, especially in
large cities, are highly appreciating the use of such
technologies and setting requirements to the courier
companies in terms of sustainable development and
environmental protection.
The delivery provided by drones is a new
technology, not entirely developed yet. It has the
potential to transport small packets within the range
of a certain distance. DHL Express18 is one of the
first companies to imply a droning helicopter for
specific needs. With the development of robotics,
this technology will help reaching customers in
hard-to-reach locations as well as reducing the time
and cost of such deliveries.
The innovation of the future is self-propelled
vehicles and their adaptation within courier services
in the step of transporting shipments. According to
19
DHL research, the main effects of using selfpropelled vehicles are improved safety, higher
efficiency, less negative impact on nature and
higher comfort. This technology could be very
successfully applied in logistics and courier
services. Particularly, it could be used in warehouse
operations, for transportation in certain spaces,
where the process can be defined and controlled.
Such technology is currently being used as part of
the vehicle's driving system, such as the speedmaintenance system, maneuverability, others.
3D printing is an innovative technology that is
mostly developed for industrial purposes. The
introduction of this technology as part of courier
services has a mixed effect due to the possibility of
changing the traditional production and trade,
which are the main sources of courier shipments.
UPS20 is one of the first courier companies to create
an international 3D printing factory on customers'
demand. The effect of this technology on courier
services is expected to be smooth and the overall
change in the production process should go from a
mixed type of applying both traditional and
innovative technologies to completely using the
new technologies.

Based on the studied theoretical models and the
existing business practices, the following
classification has been made regarding the degree of
influence of new technologies on the main elements
of the efficiency of the courier service:

18

http://www.dhl.com
DHL Trend Research, 2014. Self-Driving Vehicles In Logistics,
Available from:
http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics
_insights/dhl_self_driving_vehicles.pdf
20
UPS Pressroom, 2016. UPS On-Demand 3D Printing Network
Expanded To Asia, https://pressroom.ups.com
19
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Table №1 Level of influence of the new technologies upon the main elements concerning the
evaluation of service efficiency
Automatization

Technology/
Innovation

Easy access of
the clients

Reduced costs

Reduced time

Human
resources
required

Internet of things
Big Data
Cloud spaces

Self-developing systems

ERP systems
GPS systems
Key position automatic
machines
Barcode
devices

and

scanning

Radio-frequency
Identification (RFID)
Robotics
Online/
payment

non-cash

Digital signature
Electric
and
vehicles’ funds

hybrid

Drone
Self-Propelled Vehicles

3D printing

Source: self-conducted research
Legend:

MÆØ ≤•¨°¥©ØÆ/ does not affect the certain element;

- strong influence on

the certain element
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The table shows the impact of the different
technologies used in courier services on the
efficiency of the service. As already mentioned
above, the quality and cost of the service depend on
the degree of automation, the easy access of
customers to basic and additional value-added
services, the reduction of financial costs and the
time spent in implementing the process as well as
the reduction of the human resources. The
integrated use of the different technologies and
innovations multiplies the effect on efficiency.
Effects on the environment and sustainable
development from applying the technology and
innovation in courier services
The introduction of innovations and
technologies in courier services directly affects the
sustainable development and environmental
protection by providing savings, reducing used fuel
and resources, optimizing the service delivery
process. According to the US Environmental
21
Protection Agency , 14% of the world's main
greenhouse gas emissions for 2010 are due to the
transportation sector. The customer's requirements
towards the chosen courier company increasingly
are focusing on the company's social responsibility
in terms of the amount of carbon dioxide emitted
during shipment and other effects.
The technologies have a direct impact on the
reduction of carbon emissions by optimizing the
route of transport vehicles, using environmental
friendly vehicles such as hybrid and electric cars
and drones, using software to calculate the carbon
emissions when compiling the delivery routes,
reducing the use of electricity by the automation of
the process. New technologies have an impact on
improving carbon efficiency, they are reducing the
carbon footprint on environment and providing
carbon neutral services.
The impact of technologies on people
Along with the increasing competition and
decentralization of the courier services market,
managing customers' expectations is playing an
increasingly important role. Fast-developing
technologies make it easier for users to access the

service often by shortening the request time, the
time for coordinating between the user and the
courier, making the real-time tracking of an order,
easy forwarding and non-cash payment possible.
All these facilities can have a positive effect on the
demand and satisfaction of the customers of the
service. A confirmation of that could be found in the
22
WIK Consult study .
Besides the significantly positive impact of
technologies, for certain groups of people, such as
those with low education and social status or the
elderly people, they may have a negative impact.
The degree of using new technologies and
experiencing the innovation benefits is quite uneven
among these service customers. This is due to the
fact access to technology or services requires
specific knowledge in the field of technology,
internet access and available computer or smart
device.
Economic effects
The positive effects could be divided into direct
and indirect. The direct ones are related to the
growing added value of the services of courier
companies and those serving a more competitive
environment, quality and prices.
The indirect ones stand out within the
development of technology and innovations and
their effect on other relevant economic activities, as
well as the customers' benefit and reduced
alternative costs.
Innovation in courier services has much greater
economic potential than it might seems at first, not
only for the development of that service market but
also for supporting other economic activities.
Furthermore, they are a very important driving force
for the development of knowledge and technology
in other related industries such as information
technology (IT) and programming of specialized
software, serving the changing needs of the
costumers of courier services, engineering
technology, software of service-related devices, etc.
Conclusion:
The development of the courier & local delivery
services is directly related to the introduction of the
new technologies and the adaptation of innovations,

21

United States Environmental Protection Agency, Global
G r e e n h o u s e G a s E m i s s i o n s D a t a . Av a i l a b l e f r o m :
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gasemissions-data
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WIK-Consult Report,2016. Technology and change in postal
services – impacts on consumers
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which guarantees more competitive price and high
quality, high speed in delivering the service,
achieving greater efficiency and added value for
delivery companies as well as for the service users.
Each adapted technology on its own has a positive
impact on improving the efficiency and
effectiveness of the process of courier service
delivery and if they are applied in combination they
have a synergistic and multiplier effect which leads
to many improvements in the services offered. The
success of courier & local delivery services is
heavily dependent on the adaptation of technology
to the needs and specific requirements of the courier
companies. They are functioning in a highly
dynamic market with accelerated demand and
supply of core and value-added services.
Maintaining competitively low prices combined
with increased user requirements in terms of
convenience, tracking ability, speed and quality is a
difficult process requiring focused and flexible
management decisions. Along with the
development of innovations such as the Internet of
things and Big data, which combine the outcome of
applied technology, allows the complexity and
synergy of the technological achievements to be
acquired.
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Taxation and
social justice
Boyan Durankev*
Introduction
The link between taxation and justice is a classic
debate issue, while also being very relevant at a time
of changing environmental factors and conditions
of the social and economic system.
Technologically speaking, there are three types
of taxes: progressive, proportional and
regressive.
From a practical standpoint, taxes have been
around for as long as there have been countries.
According to the Bible, a “tithe” of the harvest had
to be set aside and given to the priests. Later, as late
as 1913 in the USA, a constitutional amendment
was adopted giving the federal government the
power to levy an income tax.
1. Theoretical foundations of modern
taxation
The classical political economy, as well as the
economics later on, deal with the income tax within
the context of a comprehensive tax system. This
“classical” outlook is not contemplative, but of a
deeply social and justice-seeking nature.
In 1776, in his most famous work “The Wealth
of Nations”1 Adam Smith discussed at length the
taxes upon the wages of labour. The classical
economist strongly believed that the money price of
labour is regulated by two circumstances: the
demand for labour (whether it requires an
increasing, stationary, or declining population), and
the average price (and its fluctuations) of
provisions. Consequently, if the two factors remain
the same, then “a direct tax upon the wages of labour
can have no other effect than to raise them
somewhat higher than the tax.” The view of social
justice is implied: “The persons, besides, who enjoy
public offices, especially the more lucrative, are in
all countries the objects of general envy, and a tax
upon their emoluments, even though it should be
*
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somewhat higher than upon any other sort of
revenue, is always a very popular tax.” In other
words, direct taxes, as well as indirect ones, should
not eat up most of one's earned income, but higher
income should be taxed at a progressive tax rate,
which, from a justice point of view, is “always a very
popular tax” for society.
In 1817, David Ricardo, who had a thorough
knowledge and understanding of the works by
Adam Smith (whom he severely criticized for some
of his theoretical considerations about taxation and
tax) and Thomas Malthus, focused most closely on
taxation and especially on the taxes upon the wages
of labour2. Ricardo took a step forward – not only in
terms of tax collection, but also in terms of tax
revenue use. He wrote that “the fund raised by the
tax is employed by Government in maintaining
labourers”. In addition, “when taxes operate justly,
they … raise from the people as little as possible
beyond what enters into the public treasury of the
State”; “Dr. Smith uniformly, and I think justly,
contends, that the labouring classes cannot
materially contribute to the burdens of the State”.
He then went on to establish what “the just share of
the taxes” was.
Much later, Karl Marx included “labour
power” (not “labour”!) and the direct taxes a worker
3
pays in the price of commodities . According to him,
the Capitalist tax policy was “unjust” due to the fact
that the State, being a representative of the
bourgeoisie, sought to place the tax burden on the
working class.
More recently, several hundred elite economists
have focused their research efforts on income and
income tax systems. The paper does not need to
present a complete literature review. Just a few
general theses and hypotheses pertaining to the last
decades are going to be highlighted.
In theory, the “income” concept seems simple,
but in practice it is extremely difficult to define
what is and isn't “income”. The State runs into
additional difficulties by taxing different types of
income at different tax rates and providing different
types of tax reliefs. Any difference in terms of
income, rates or reliefs introduced by way of tax
laws requires a set of precise legal definitions, and
when the legal definitions do not fit well with the
1
Smith, Adam, The Wealth of Nations. Partizdat, S., 1983 (1776),
pp. 841-844. (in Bulgarian)
2
Ricardo, David, On the Principles of Political Economy and
Taxation. Partizdat, S., 1981 (1817), pp. 205-229. (in Bulgarian)
3
Marx, K, Engels, Fr. Works. V. 23. Publishing house of BCP, S.,
1968. (in Bulgarian)
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logical economic ones, taxpayers are clearly urged
to earn their income in such a way as to have it taxed
at a lower tax rate.
There is a difference between tax evasion and
tax avoidance, although it isn't always clear-cut. In
EU member states, there is a flourishing market for
activities and services related to tax avoidance. The
fact that on the whole there is a great interest in tax
loopholes by exploiting different tax reliefs, and the
broad publicity given to such cases, give the public
the impression that tax laws are drafted with specific
individuals in mind and deliberately create tax
injustice.
The reasons for introducing some of the
criteria for different tax reliefs are very often
meaningful and justified. For instance, the
possibility to deduct medical expenses from the
pretax income available in a number of countries
was introduced due to the belief that the patients,
who pay exorbitant amounts of money for
treatment, should be treated differently from ablebodied people. Education expenses are also treated
in the same way, especially in light of the fact that
higher education acts as an “economic escalator”
moving people up from poverty to wealth, and also
taking into account the fact that the more educated a
society is, the more productive it is compared to less
educated ones. Also, a large family with children
has the objective necessity to spend more money
than another family (without children) earning the
same income. But no matter how legitimate the
justification seems to be,
the consequences –
namely, complicated tax laws and increased
possibilities for tax avoidance – are a matter of
general concern.
Apart from this, these special conditions affect
not only the size and structure of the incentives,
but also the subsequent costs associated with these
incentives. The possibility to deduct medical and
educational expenses or childcare expenses (which
in reality constitute an investment) may tempt
people to spend more on expensive drugs, multiple
educational programmes or goods intended for
adults (and not ones directly related to childcare)
than they could otherwise afford.
That's exactly why there are numerous “tax
shields” available worldwide. These are expenses
and investment schemes related to tax incentives
that could help people to reduce their tax liability
and have gained immense popularity and enjoyed
increasing demand. These schemes undoubtedly
allow some people to increase their after-tax
BULGARIAN JOURNAL OF
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income, and they also turn into an excellent source
of income for those tax consultants and financial
advisors that apply them most successfully. Not all
taxable persons have equal (financial and legal)
resources in order to gain access to these “tax
shields”; the latter provide greater capital allowance
reliefs, i.e. on interest, capital gains, etc. rather than
on salaries. Individuals who rely mostly on their
salaries and other income, such as fees for services
rendered, have considerably fewer opportunities for
tax avoidance; or are convinced that they have fewer
such opportunities. Actually, a big part of their extra
service pay allows tax avoidance even for this form
of remuneration.
A vicious cycle is thus created: due to the
numerous incentives and special tax reliefs, tax
rates become higher than they would be if there
were equal treatment in order to collect the
necessary revenue for the state budget. Higher
rates in turn increase the demand for “tax shields” in
order for tax payers to become eligible for special
relief which additionally reduces the tax base and, in
turn, results in the further increase in tax rates for
subsequent periods. The snake eats its own tail.
Higher taxes and tax rates lead to a decline in
economic efficiency and to lower rates of savings
and return, thus reducing the opportunities for
higher consumption and higher GDP (related to the
higher consumption), and the increase in economic
activity leads to technological innovation.
However, the public (with the exception of those
benefiting from “tax incentives” and different
reliefs) is upset by the blatant injustice caused by the
existing tax system and its incentives.
Why is it so difficult to design a fair and
effective tax system? Aren't there any simple
principles and clear criteria that can be used to
evaluate the alternative tax systems? There are
several main principles, but as they are more than
one, some compromises have to be sought among
them. People's opinions on the relative weight that
should be attributed to each criterion differ.
It is now widely acknowledged that there are
4
five desirable principles for a “good” tax system :
1. Economic efficiency: the tax system should
not interfere with the efficient allocation of
resources.
4

Stiglitz, Joseph, Economics of the Public Sector. University
Publishing House “Stopanstvo”, S., 1996 (1988), pp. 454-455. (in
Bulgarian)
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2. Administrative simplicity: the tax system
should be easy and relatively inexpensive to
administer.
3. Flexibility: the tax system should be able to
respond quickly (in some cases automatically) to
changed economic circumstances.
4. Political responsibility: the tax system
should be designed so that individuals can ascertain
what they are paying and evaluate how accurately
the system reflects their preferences.
5. Fairness: the tax system should be fair in its
relative treatment of different individuals.
All of the principles mentioned above affect
both economic growth and the behaviour of
individuals and families. Therefore, the type of tax
system should be determined by applying the
systematic approach that will eliminate the
possibilities for both economic and social
development. No universal tax system exists that
can be transposed directly in Bulgaria, for instance.
Either the economic factors or the factors of social
justice and solidarity will dominate at one point or
another.
Economic efficiency is an extremely important
and, in most cases, fundamental principle. If there is
a wide range of tax reliefs and incentives,
individuals and families can improve their financial
situation by applying successful tax avoidance
efforts instead of directing these efforts towards
elaborating good business projects or producing
more and higher quality work.
A tax is undistorting only if the person is unable
to do anything to change his/her tax liability. Taxes
that are not distorting are called by economists
“flat-rate taxes”. Distortions occur when
individuals attempt to reduce their tax liabilities. All
taxes are virtually distorting. The poll tax, which
was owed by everybody regardless of their income
or wealth, is a flat-rate tax; a tax that is based on
unchangeable characteristics (age, gender) is also
flat-rate.
Taxes such as the tax on wages and on the return
on capital change the economic equilibrium. The
tax on savings account interest may decrease the
amount of the savings and eventually reduce capital
stock, which, in turn, causes a drop in workers'
productivity and a fall in their wages. These indirect
tax effects are called effects on the general
equilibrium. The effects on the general equilibrium
have important distributional implications which
sometimes move in a direction opposite to what
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legislators have intended.
2. Justice and taxation
No tax system in the world can be regarded as
completely fair. Citizens around the world describe
their countries' tax systems as unfair, but from a
different standpoint. It is difficult, however, to
determine what exactly is fair and what isn't in a
specific place and at an exact moment in time.
The concept of “justice” itself is very often
defined by resorting to artificial constructs rather
than to a phenomenon (process) of universal
nature5. And if there is a generally accepted form of
justice somewhere, then it is not universal or
universally applicable6. Every society is just in its
own way, but it is generally acknowledged that
nowadays social justice is undergoing a process of
development7.
But what is the modern understanding of
justice? There is no justice in the laws of nature or
even in the Universe; throughout human history,
justice has also been more of an imaginary concept,
8
an imagined reality than a law of nature .
Freedom is what gives room for personal
development; justice is what creates a large-scale
cooperation network among free individuals;
solidarity is what provides an additional social
network in order to further this cooperation and
reach the weaker members of society.
For example, in a decentralised capitalist
market economy freedom creates a lean
hierarchical system based on the results of the
activity of the “invisible hand”. Thanks to this
invisible hand, some become very rich, while others
remain very poor; some enjoy privileges and power,
while others, who are lower down the hierarchical
ladder, remain repressed and disempowered; in a
capitalist market economy inequality is fair;
transferring the inheritance of the family to the
children is also fair; equality before the law is also
perceived as supreme justice. Such a vertically
expanding society, especially in the context of a
developing democracy, however, gives rise to
institutions and forms of justice that are a far cry
5
Rawls, J., Theory of Justice. Sofia S.A. Publishing House, S., 1998
(1991). (in Bulgarian)
6
Walzer, Michael, Spheres of justice. Critique and Humanism
Publishing House, S., 2010 (1983). (in Bulgarian)
7
Huddleston, J., Search for a just society. University Publishing
House “St. Kliment Ohridski”, S., 2001 (1989). (in Bulgarian)
8
Harari, Yuva, Noah, Sapiens: A Brief History of Humankind. EastWest Publishing House, S., 2016 (2011), p. 121. (in Bulgarian)
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from the principles of freedom: free education for
all, health care for all, unemployment benefits, etc.
The idea that freedom is unlimited is a fiction; the
idea that justice requires (in the 21st century)
helping the poorest and weakest is also a fiction. But
in all these cases, justice – as perceived by the
greater part of society – plays the unifying role of
social glue.
Another fiction upheld by the rich is that they
have more money and benefits because they are
more capable, intelligent and enterprising. They
believe that it is only fair that they should eat better
food, wear more expensive clothes, and provide the
best education for their children. They believe that it
is only fair that homeless, landless, poor and hungry
people should exist – they are just lazier, less
resourceful and more stupid. This is as fair for them
now as it was until recently for people of colour and
women to have fewer rights. All these kinds of
justice are a figment of the human imagination,
but without them society cannot be internally
unified and will fall apart.
The present Western freedom and justice and
the social hierarchy, mythology and fiction they
have created are considered to be natural and
universal, whereas all “non-Western” types of
freedom and justice are considered to be false and
ridiculous. In most Western societies, Western
justice requires wealthy families to have even
wealthier children, provided with better education,
health care and living conditions simply because
they have been born in wealthy families; most poor
children will justly remain poor all their lives
because they have been born in poor families. Of
course, some people are naturally more gifted than
others; but in a Western-style society, two children
with the same abilities will develop differently if
one of them comes from a wealthier background.
All sophisticated human societies have put in
place imagined realities, hierarchies, freedom and
justice that incorporate discrimination, including
based on income. Not all hierarchies are morally
identical and equally discriminatory. In modern
societies, the evolution of freedom (and its related
“market” justice) has a sharpening effect and
stretches the hierarchy, whereas the evolution of
9
democracy (and its related “social” justice )
doesn't have a sharpening, but a rounding effect on
society. One does not negate the other. The

evolution of freedom can happen in parallel to the
evolution of justice.
In societies where more emphasis is put on
market justice („every man for himself”) the rich
will “naturally” pay lower taxes than in other
analogue societies. In such societies the hierarchical
structure will be much more stretched and
sharpened. In societies where more emphasis is put
on social justice (“all for one and one for all”) the
rich will “naturally” pay higher taxes in order to
make the structure flatter and more rounded and
provide equality of access.
There are two main concepts of tax justice:
horizontal equity and vertical equity.
A tax system is considered horizontally
equitable if the people who are the same in all
relevant respects receive the same treatment. The
principle of horizontal equity is so important that it
has been incorporated in all Western constitutions.
Thus, a tax system that contains gender, race, skin
colour or religious biases is considered to be
10
horizontally inequitable (and unconstitutional) .
Although the basic idea is quite straightforward,
there are some ambiguities as regards the definition.
What does two people being the same in all relevant
respects mean? And what does two people receiving
the same treatment mean?
Let's look at two people who are the same in all
respects except the fact that one of them has bought
himself an expensive watch, and the other – a cheap
one. Does the tax system treat both of them in a
horizontally equitable way if it taxes the two
different watches at different rates – the former is
treated as a luxury item, and the latter is treated as an
ordinary consumer product? One of them pays more
taxes than the other (for the same good that even
fulfils the same function) and in this context the tax
system seems unfair. But both have the same “set of
capabilities”. The man who bought an expensive
watch could have bought a cheaper one if he wanted
to (and vice versa). The tax system does not
discriminate; it does not differentiate between
people. In this example we have two goods that
“essentially” fulfil the same function. In practice,
there are numerous examples where the tax system
treats people with different tastes differently –
higher taxes on concentrated alcoholic beverages
discriminate against people who prefer Scotch
whiskey to French wine or Bulgarian beer. People
10

9

Justice is a fictional concept invented by people. Therefore, the
adjective “social” is meaningless, but sounds good.
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who prefer to spend their holidays in their own villas
receive preferential treatment compared to those
who prefer to stay in a hotel.
If we assume that the differences in taste are
significant economic differences that can be taken
into account by the tax system, then we can say that
the principle of horizontal equity does not apply
here. The two people in the example above are not
the same in all relevant respects. By going to such
extremes, the principle could quickly be rendered
meaningless: no two people are exactly the same.
What are the acceptable differences? Sadly, the
principle of horizontal equity does not provide an
answer to this question.
The first assumption may be that all differences
are unacceptable: gender, age and marital status
must be relevant. Now, in practice, a distinction is
made by age (people of retiring age receive
additional tax relief because the pension is not taxed
and constitutes personal income) and by marital
status (in countries where there is a family income
tax). Apparently, the legislator has deemed these
differences to be relevant.
Perhaps age and marital status are relevant
because they affect the ability of individuals to pay.
But if this is an acceptable basis for differentiation,
are there also other acceptable bases? For example,
whether the fluctuations in economic costs
associated with the taxation of different groups are a
legitimate basis for differentiation? It has been
proven that tax-induced inefficiency depends on the
magnitude of the responses (sensitivity) to taxes. In
a household with two wage-earners, the one earning
the lower wage (in many cases the woman/mother
who has fewer opportunities for career growth)
shows a much higher wage sensitivity than the
principal wage-earner of the household. If the state
were concerned about reducing the inequity caused
by the tax system, it would tax the woman/mother of
the household at a lower tax rate. But is this fair?
The following example will show how difficult
it is to even determine the meaning of fair treatment.
Let's assume that we agree that a man and a woman
who have received the same income throughout
their working lives should be treated equally for
social security purposes. Should the total amount of
their pensions be the same for both the man and the
woman, or should the annual amount of their
pensions be the same? On average, women live
much longer than men, so the two approaches will
produce different results. If women receive the
same annual pension as men, then the total expected
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amount of their pensions will be much higher than
that of men. A lot of people find this unfair.
In other words, horizontal equity is often
nothing more than an “imagined” reality.
While the principle of horizontal equity states
that people who are essentially the same should be
treated equally, the principle of vertical equity
stipulates that some people are able to pay higher
taxes than others, and are obliged to do so. With
this principle we run into three main problems: to
determine who, in principle, should be taxed at a
higher rate; to decide how much more someone
should be taxed than others if they are able to pay a
higher rate; and to apply this into practice, i.e. to
elaborate tax rules in line with this principle.
Usually, there are three criteria for the
assessment of whether an individual needs to pay
more than someone else. Some people may be
deemed to be able to pay more; others may be
deemed to have a higher level of economic welfare
(for example, larger homes or annuities); yet others
may be deemed to receive more benefits than the
total government expenditure.
Even if a consensus is reached on which of the
three criteria to be applied, there will inevitable be
disagreement on how to measure one's ability to
pay – based on their economic welfare or the
benefits they have received. In some cases, the same
indicators, such as income or consumption, can be
used to measure both one's ability to pay and one's
economic welfare.
However, most democratic societies have
decided that richer people are able to pay higher
taxes, and are obliged to do so. Vertical equity, even
though it is an imagined reality, is more widely
accepted. “Greater equality” is seen as fairer than
the growing inequality.
There is no unanimity regarding the choice of
a suitable tax base.
Firstly, let's analyze the idea that wealthier
individuals should contribute more. The critical
question is how to determine whether one person is
more affluent than another. Let's look at an example
of two different individuals. One is proverbially
hard-working, works 10-12 hours a day, 6 days a
week. He has no free time, will delay marriage, will
spend little time with his future children; but he has
inherited a large home, a beautiful villa and a new
sports car as well as substantial savings in the bank.
The other is a notoriously lazy and happy-go-lucky
guy. He works 8 hours a day, 5 days a week in order
to earn some income. He parties hard, gets married
BULGARIAN JOURNAL OF
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more than once, has several children and looks after
them reluctantly. Certainly, the consensus will be
that the latter is in a better position than the former,
but the tax system will tax the former at a higher rate
than the latter. The tax system must obviously be
based on a narrowly defined concept of welfare.
It should not measure total, overall welfare, and
thus it is inherently inequitable. This may, for
example, be juxtaposed with the division of duties
and benefits within the family. In this case, it is
possible to make a thorough assessment of both
needs and capabilities. We may spend more money
on a child who is born at a later time when the family
earns higher income. This is fairer. It provides much
fuller information than the state can ever get.
Secondly, let's look at an example of individuals
who are equally wealthy at the start of their careers.
The differences don't lie in their starting wealth, but
in the income they earn. According to this system,
people earning higher income will pay higher
taxes than those earning a lower income. Let's
imagine, for example, a pair of twins who have been
born identical and have equal opportunities for
development. One of them loves nuclear physics,
studies at university for a long time, undertakes
doctoral studies, and gets a low-paying job as a
scientist at a research institute. He is quite content,
but his salary is low. The other one studies for a
shorter period of time, but becomes an alcoholic
beverage entrepreneur and earns a high income.
However, he is not happy. Their economic
capabilities, what they could do, are the same. They
knew they had the same opportunities to make
money. Yet their choices differ. One of them has a
low income, and the other – much higher. Is it fair
for the latter to pay much higher taxes than the
former? A lot of societies agree that economic
capabilities do not serve as a fair tax basis. What
they deem to constitute a fair tax basis is the extent
to which individuals have taken advantage of the
opportunities that society has offered them. The real
income of the former twin is smaller than the
potential income that he would have had if he had
pursued a more lucrative profession. However,
society has decided that the real income should
serve as a suitable tax basis. Yet, a lot of people
think that the potential income and not the real one
should be the relevant indicator. The example above
illustrates two points: firstly, the two “identical”
individuals differ in terms of whether the economic
welfare or the ability to pay should be accepted as a
suitable tax basis, similar criteria (i.e. income,
BULGARIAN JOURNAL OF
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potential income, consumption) will be used in
practice; secondly, even if both agree that the ability
to pay is a suitable tax basis, the controversy of
whether this ability is to be measured in terms of real
or potential income will remain. It is virtually
impossible for the tax system to be based on people's
potential capabilities. In most countries, the real
income is used as a basis for measuring economic
welfare. But in other countries, the pay rate is
supposed to be a better indicator of personal
economic capabilities than real income, as the
income tax makes people who choose to work more
pay more.
However, it is also widely believed that neither
of the two constitutes a “fair” tax basis. Both
indicators mentioned above correspond to a
individual's contribution to society, and to the value
of his/her economic “output”. Isn't it fairеr for
people to be taxed on the basis of what they
purchase (by way of an indirect tax, e.g. VAT)
rather than on the basis of what they earn – in other
words, on the basis of their consumption, and not on
the basis of their income?
The following example once again illustrates
the polarised views on justice. The difference
between income and consumption is saving, i.e. the
income is either spent in full or some amount of it is
saved. So the main problem is whether savings
should be exempted from taxation, leaving only the
tax on spending.
Let's look at another example of two people who
get the same salaries. The first saves 30% of his
income a year, and the second spends everything he
receives. Over the years, throughout their working
lives, they pay different indirect taxes, of which the
latter pays more. Upon retirement, they receive the
same pensions, but the former has accumulated
substantial savings. The latter receives social
assistance because he doesn't have any savings. The
former, however, pays considerably higher taxes
than the latter because he is taxed on his savings
interest, and does not receive any benefits from the
state. The former naturally thinks that the tax system
is unfair, as both men have the same set of economic
capabilities. He will ask himself whether the state
should force him to pay taxes (on savings) when
there is delayed consumption and whether the state
should assist someone who did not think about the
years after retirement. “Why am I being punished
with additional taxation, while someone else, who
has lived a lavish lifestyle, is being rewarded?” The
latter will say that the past does not matter, as their
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incomes are different upon retirement.
Nowadays, the position of the saver enjoys
much greater support than the one of the spender,
partly because of the problem of justice, and partly
because of the need to make provisions for the
future. According to the view that rallies more and
more supporters, the lifetime, hourly, daily or even
annual incomes constitute appropriate tax bases.
The lifetime income is defined as the present
discounted value of personal income.
3. Income tax and social justice in the modern
world
Although the principle of “equality of access”,
which is axiomatically linked to reducing
inequality, underlies most practices in European
countries and the USA, even with progressive
taxation, the share of income earned by the top
1% of the population for the period 1975-2014
continues to grow. For example, in the USA, the
top 1% increased its share from 8% in 1970 to 17%
in 2010. Moreover, in the USA there is a fully11
fledged tax credit system , including child care
12
expenses . Direct taxes, calculated as a percentage
of the federal revenue from various sources,
increased from 16.9% in 1940 to 44.0% in 1960,
13
47.2% in 1980 and 40.3% 2016 .
Table 1
Share of the income earned by the top 1% for the
period 1975-201414

11

https://www.irs.gov/uac/about-form-1040
http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-child-taxcredit-ctc
13
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/
publications/2016/econ/g16-qtax2.pdf
14
Economic Report of the President. February 2016.
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/ERP_2016_Bo
ok_Complete%20JA.pdf, р. 25.
11
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4. Income tax and social justice in Bulgaria
After the Second World War, and especially after
the nationalization of private property and the
transfer of power to the Communist Party, the whole
economic activity in the People's Republic of
Bulgaria operated under the command economy
system. The efforts of the socialist state were
focused on developing and implementing the
annual and five-year national economic plans.
The plans themselves were based on a system of
national economic balances: material, labour and
financial resources.
Although the financial resources were an
extremely important tool in the hands of the socialist
state, they were of somewhat subordinate
importance. The implementation of the national
economic plan required the mobilisation of the state
budget, people's taxes, long-term and short-term
credit, insurance, savings, and the financial
resources of socialist enterprises and organisations.
During the first period between 1944 and 1949
the tax system was simplified by adopting the
Turnover Tax Act and Income Tax Act. Under the
second law, the progressive tax rate reached 84%
of the income earned.
In the 1960s, and especially the 1970s, the tax
system was refined. The income tax (the tax on
wages and similar remuneration) accounted for the
smallest share of government revenue. They were
taxed at the lowest rates. An income tax threshold
was established – the minimum wage of BGN 120.
The premiums given to champions and winners in
competitions, marriage grants, childbirth grants,
assistance in the case of illnesses and accidents,
child allowances were tax exempt. The progressive
tax rates which were applied ranged from 8 per cent
for income from BGN 120 to BGN 130 to 14 per
cent for a monthly salary of over BGN 340. In the
mid-1980s, salaries reached the maximum of the
salary range and the tax virtually became a
“covertly” proportional tax. The gross annual fee
income of scientists, artists and cultural workers
was taxed separately at an unevenly increasing
progressive rate reaching up to 50 per cent for an
annual income of over BGN 40,000. This tax was
definitely imperfect as it was charged on the gross
income, and not on the net one. Income from rents,
annuities, dividends, and other sources were taxed
at the highest rate, because the socialist system
treated these incomes as non-labour. The income
from collective and personal work put into the
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production and sale of agricultural products, as well
as the income of engineers and technicians earned
outside the workplace were taxed at a moderately
progressive rate. After 1987 some incomes became
subject to a patent tax.
The rental income was taxed at rates ranging
from a minimum of 9% to a maximum of 81%.
People who did not have a family with children also
paid the so-called “bachelor” tax of 10% on the
income. The social security contributions were
30%. On average, the corporate income tax reached
as high as 62%.
Under the planned economy regime, the taxes
and fees collected from the population had an
extremely small relative share of the total
amount of budget revenues. In 1958-1960 the total
budget revenues amounted to BGN 7,838 million,
whereas the taxes collected from the population
were in the amount of BGN 486 million. In 1980,
the total revenues amounted to BGN 13,098.6
million, whereas the taxes and fees collected from
the population were in the amount of 1,147.8. In
1987, the total revenues amounted to 21,396.8,
whereas the taxes and fees collected from the
population were in the amount of BGN 1,721.3
million. Due to the strict financial control tax
collection efficiency was almost 99%.
At the beginning of 2008, the legislators decided
to turn the personal income tax into the well-known
“flat tax rate” of 10 % for all Bulgarian citizens
regardless of the size of their income. Indeed, under
pressure from IMF and the World Bank the flat tax
rate was adopted not only in Bulgaria, but also in
several other new EU member states (Latvia,
Lithuania, Estonia, Romania and the Czech
Republic), where it was set at a significantly higher
percentage. The flat tax rate did not receive a warm
welcome from everyone15.
Here are the main repercussions of its
adoption:
1. the top 2-3% of the population are left with
much more income, which results in an economic
restructuring directed at the production of luxury
goods.
2. society is divided into a large number of poor
people and a small number of super-rich people.
3. traditional values such as “solidarity” and
“justice” are shifted towards greater market
freedom.
15

Zhuleva, N., The sin of the political class against Bulgaria. Duma
newspaper, 13.11.2009, issue 259. (in Bulgarian)
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Last but not least: it does not automatically
decrease the shadow economy and does not
automatically attract foreign investment.
The disadvantages of the flat tax rate:
1. Slowdown in economic growth (factually
proven by Joseph Stiglitz, Paul Krugman, and
Thomas Piketty).
2. Rising income polarisation and class division
into (1) super-rich and (2) super-poor.
3. Opportunities to “buy” elections.
Calculations have shown that the flat tax rate
affects low-income earners the most. For example,
those people whose salaries are around the
minimum wage – BGN 460 since the beginning of
this year – will have their income automatically
slashed by BGN 46. And here comes the legitimate
question about the so-called income tax threshold.
In Bulgaria “the flat tax rate” is not exactly flat.
The tax reliefs provided for by law in 2016 are as
follows:
- for additional voluntary contributions. This tax
relief is in the amount of up to 10% of the amount of
the annual tax bases for personal contributions for
additional voluntary social security paid during the
year
- for voluntary health insurance and life
insurance. The tax relief includes both types of
insurance and is the same as the above.
- for personal contributions for insurable length
of service upon retirement. This tax relief applies to
people who are of retiring age but need 5 more years
of insurable service in order to receive a pension. In
this case, they are entitled to purchase insurable
length of service and the tax base is reduced by the
amount of the social security contributions paid for
this purpose during the year.
- for donations. Up to 5% of the amount of the
annual tax base when the donation is made to certain
institutions.
- for young families to buy a home on credit. The
amount of the tax base may be reduced with the
interest payments made during the year. If the loan is
bigger than BGN 100,000, the tax relief applies to
interest payments made on the first BGN 100,000 of
the principal of the mortgage credit.
- for children. The tax base is reduced by BGN
200 for one child, by BGN 400 for two children and
by BGN 600 for three or more children. For children
who have a disability rating of 50% or more, the tax
relief is BGN 2,000.
- for people with reduced working capacity. The
tax base is reduced by BGN 7,920 for people whose
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working capacity is reduced by at least 50%.
5. Opportunities for progressive taxation and
increased social justice in Bulgaria
For EU citizens and Bulgarian citizens in
particular, tax rates and payments are particularly
sensitive issues. On the one hand, the idea that it is
only fair that the richest (companies and citizens)
should pay more is almost consensually accepted16.
The fact that the so-called top 1% are super-rich is
well-known and the other 99% are willing to
support a higher tax on them17. On the other hand,
the covert transfer of personal income and personal
consumption into “corporate accounts” is a trend
which society frowns upon. On top of that,
corporate accounts are often hidden in tax havens.
On yet another hand, there is a widespread belief
(especially in Bulgaria) that the tax system is
corrupt.
There are many studies that compellingly prove
that the adoption of the flat tax rate in Bulgaria has
resulted neither in greater economic growth, nor in a
more rapid inflow of foreign capital, nor in a higher
18
level of social justice .
Justice requires changes in all three directions:
higher taxes for the richer taxpayers, better
collectability of tax payments and uncorrupted use
of collected taxes. Research shows that the greater
the equality is and the flatter the society is, the
stronger and more stable they are19. Estonia,
Slovakia and Ukraine have abolished the flat tax
rate.
But what are the possible options for change?
Firstly, there is the principle that the tax system
is indeed a system. One tax change affects all others.
Secondly, a number of state policies are
implemented through the tax system. If, of course,
such policies exist.
16

The national representative survey “Attitudes to the tax policy in
Bulgaria” conducted at the end of 2016 shows that more than 50% of
respondents believe that the tax system exacerbates economic
inequality; 22.7% believe that the tax system does not affect income
distribution.
17
Stiglitz, Joseph, The price of inequality. How today's divided
society endangers our future. East-West Publishing House, S., 2014
(2012). (in Bulgarian)
18
G a n c h e v, G a n c h o , F l a t t a x r a t e s o r f l a t d e l u s i o n s .
http://bg.mondediplo.com/article174.html; Angelov, Ivan, The truth
about the low “flat” tax rates. http://epicenter.bg/article/Istinata-zaniskite--ploski--danatsi/115218/11/33 (in Bulgarian)
19
Wilkinson, Richard and Kate Pickett, The spirit level: why greater
equality makes societies stronger. East-West Publishing House, S.,
2014 (2010). (in Bulgarian)
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Thirdly, the statement that “tax cuts are easy, but
tax increases are difficult” is true.
What is to be done?
1. The information necessary to determine the
manner in which the balance between personal
income and corporate income taxes should be
changed can be obtained only from the system of
national accounts. The Ministry of Finance, not
NSI, has the necessary information.
2. The ratio of direct taxes to indirect taxes
does not have to change if there is steep income
growth. Such a steep growth cannot be expected, so
indirect tax differentiation can also be considered.
As practice has shown, the abolition of or the
reduction in VAT on certain groups of goods (bread,
textbooks, etc.) does not automatically lead to a
reduction in their prices but changes the payroll-togross profit ratio in favour of the latter. It is the
manufacturer, and not the end-user, who gains.
3. The future state policies are not clear, at this
moment anyway.
3.1. Let's look at one example: preventing the
demographic catastrophe. All forecasts indicate that
the population of the Republic of Bulgaria is on a
20
catastrophically declining path . In 2015, the
population was 7,168,009, and according to a
realistic projection in 2030 it will be 6,554,784, in
2050 – 5,813,550, and in 2070 – 5,132,023. In
economic terms, if Bulgaria wants to “produce”
more children who can live in better conditions, the
adoption of a household income tax is a real
objective necessity. Conversely, the man and the
woman will not be taxed separately, but there will be
a tax on the income of 2+N (the man, woman and the
number of children).
3.2. There is a direct link between social
minimum and paying taxes. Assuming that the
poverty threshold in Bulgaria in 2016 was BGN 300
per month, this means that a family with 3 children
(under 18 years of age or continuing their studies)
must have a minimum of BGN 1,500 per month. In
other words, if the two parents earn a total income of
BGN 1,200, then their income tax will be BGN -300
21
(Negative Income Tax ). “The negative income
20

http://nsi.bg/bg/content/2994/прогноза-за-населението-по-поли-възраст (Population forecast by age and gender – in Bulgarian)
21
An income maintenance scheme whereby additional funds are to
be paid to those citizens whose income is below the threshold set by
the government (this is usually the calculated subsistence minimum).
The advocates of this scheme claim that it can eliminate the poverty
trap, reduce administrative costs, and increase the influx of workers
from low-income households as they are no longer negatively
affected by the high marginal tax rates if they switch from social
benefits to income earned under an employment contract.
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tax” will eliminate all complementary social
benefits – for heating, lighting, assistance, etc.
Conversely, if another family with the same number
of children has a monthly income (the same monthly
amount throughout the whole year!) in the amount
of BGN 8,000, then the tax will be levied after the
deduction of BGN 1,500. Of course, there are other
options.
3.3. The most difficult task will be to “educate”
the public and find enough “fans” of the
progressive tax rate. It is recommended that the tax
brackets be introduced annually in order to prepare
the public. For example, the lowest tax rate could be
0% for household members earning less than BGN
300 per month; about 10% for all household
members earning between BGN 300-1,000 per
month; 12% for incomes between BGN 1,0012,000; 14% for incomes between BGN 2,001-4,000;
16% for incomes between BGN 4,001-6,000, 18%
for incomes between BGN 6,001-8,000, 20% for
incomes between BGN 8,001-10,000. “Work more
and more innovatively, earn more, consume more!”.
The tax bracket scale is provisional, but after the
Ministry of Finance makes additional calculations,
it can take a more specific form.
The fine-tuning of the tax system must ensure
not only the implementation of new policies but also
the achievement of a great public consensus.
Conclusions
Although justice, like freedom, is an element
and manifestation of the “imagined reality” in
citizens' minds, the state must comply with it. In
particular, the tax system has to adapt to the mass
imagined reality in order for it to appear fairer
and more acceptable.
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Lessons Learned from
the Development and
the Implementation of
MOOC in Digital and
Social Media Marketing
Milanka Slavova*
Introduction
The rapid development of digital technologies
and the culture of sharing change many business
models. In higher education new opportunities for
offering the services and interacting with the
students arise. Massive open online courses
(MOOCs) are one of the innovative decisions.
Researchers define them as disruptive innovations
(Craig, 2015). The term was introduced by Clayton
Christensen (2003). Disruptive innovations are
goods and services that have lower quality at the
initial stages of the product life-cycle compared to
the traditionally sold. However, they satisfy the
needs of market niches that are underserviced or
neglected by the incumbents. The improvement of
the innovations allows the new entrants to displace
the competitors and create new markets. Disruptive
innovations are new technologies or existing ones
implemented in new areas. Examples of disruptive
innovations are low-cost airlines, digital cameras in
smart phones, microcredit, etc.
The course Connectivism and Connected
Knowledge sets the beginning of the MOOCs. It is
offered to 25 regular students from the University of
Manitoba and 2300 online students (Yeager,
Dasgupta, 2013). MOOCs rapid development is
after 2012 when the technological companies offer
platforms on which different universities can teach a
variety of courses simultaneously targeting diverse
audiences. For example, Coursera was developed
by Stanford graduates with significant experience in
education and high technologies. Currently the
company cooperates with 148 world leaders among
the universities from 29 countries. The platform
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offers 1976 courses in many fields of study. One of
the partners is the University of Illinois at
Urbana–Champaign. It offers fully online Master's
Programme in Business Administration (iMBA)
with four specializations and an advanced
specialization in digital marketing (Coursera,
2017). Udacity was created in 2012 by Stanford
University professor Sebastian Thrun who taught
computer sciences. More than 20 million US dollars
venture capital was invested and its quick
exhaustion required in 2013 to start co-operation
with Google, Salesforce.com, Autodesk, and Nvidia
for a paid certificate (Bacsich, 2016). ЕdX started
the business in 2012 uniting the efforts of Harvard
University and MIT. It offers courses in 34 fields of
study (Bacsich, 2016).
In Europe many courses are offered on the
platforms FutureLearn and Iversity. The first is
owned by Open University, UK – a leader in
distance learning. Iversity was created in Germany
and supports courses for a large audience. There are
courses that offer ECTS credits as well as a cluster
of courses PROMOOC targeting people who would
like to develop professional skills for the fast
developing labour markets. Regarding higher
education this type of course can be used as a
separate course in the curriculum, as part of a course
or as a prerequisite course.
Since 2013 the European Union has
implemented the initiative Opening up Education.
The creation and offer of free access to educational
resources is one of the major actions. In 2015 the
European MOOCs Scoreboard identified 1381
MOOCs in Europe (COM 654, 2013).
The article further reviews the literature on
MOOCs and presents the experience and
conclusions of the MOOC Introduction to Digital
and Social Media Marketing carried out within the
framework of the JEMSS project for the creation of
a Joint European Master's Program in Digital
Marketing. The project is funded under the Erasmus
programme. Project Coordinator is the University
of Salford, UK with partners University of National
and World Economy, Bulgaria, University of Lodz,
Poland, Kaunas University of Technology,
Lithuania, City College, Greece and the English
company for digital services The Candidate. The
course was offered six weeks during the period
September - November 2015 and was repeated from
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December 2016 to January 2017 on the platform
iversity.org.
MOOCs Literature Review
The mass open online courses aim to
"democratize" access to training, and subsequently
with the award of credits to obtain an educationalqualification degree. Their task is also to make the
learning process interactive and more interesting to
learners. George Siemens describes them as "a large
public experiment exploring the impact of the
internet on education" (2012).
Researchers discuss two main types of MOOC:
xMOOC and cMOOC. хМООК are the
predominant part of the courses offered on the most
popular platforms. They are closer to traditional
learning and are aimed at reproducing certain
knowledge. The other type of courses сМООК is
aimed at linking existing knowledge across multiple
platforms, creating new knowledge and developing
institutional networks or networks of individual
scientists. The bulk of courses available today are of
the first type. At the same time, new varieties such as
gMООС, which include different types of games,
are emerging. According to some researchers,
gaining experience in conducting these courses and
optimizing spending can lead to the supply of
narrowly targeted courses or the so- called Small
private online courses (SPOCs) (Porter, 2016).
Mass Open Online Courses are of interest to
both universities and business that is seeing new
opportunities for developing corporate training
(Zhelevaq 2016). For example, in Bulgaria
UniCredit Bulbank informs through its blog about
free courses at prestigious universities, which can
be useful both to the employees of the bank and its
clients.

the participants into four groups: finishing the
whole course; listeners who perform part of the
assignments; quickly drop outs due to loss of
interest and course testers who can view videos
from several lessons or read a limited number of
materials after registration. The first group is the
smallest while the last one is the largest.
MOOCs advantages for learners are the
flexibility and the access to training of a significant
number of people. Another benefit is the possibility
to divide the lectures into shorter parts with various
elements and to assimilate the knowledge in
accordance with the time and the skills of the
learners.
For universities, offering MOOCs facilitates the
process of pre-training students in certain
disciplines that they have not studied or in which
they lack knowledge (e.g. statistics, mathematics,
management, etc.). This can reduce the cost of
training or attract more students to core courses as a
result of lowering fees. Such is the practice of some
American and British universities. Some
universities use MOOCs to perform social activities
for the population in remote territories. MOOCs can
serve also promotional purposes and test the interest
of a particular audience.
The main concerns of mass open online courses
can be summarized in several groups (Hill, 2012):

The study of potential users and their needs is
crucial for the preparation of the MOOC.
Researchers divide the users into several groups
depending on the motivation to learn and the
completion of the courses. For some users, courses
are a way to get the certificate needed for work;
others want to learn about a topic and are not
interested in receiving a document. For a third group
of participants, MOOCs are a hobby.

г The business model of MOOC should provide
the required knowledge and skills, cover the costs
and earn revenue for the development of new
courses.
г The course quality has to meet the needs of
vocational training or has to be an integral part of the
curriculum for the respective educational level
(Comeau, Cheng, 2013).
г The completion of the course has to be
encouraged (Johnston, 2015). Currently the dropout
rate continues to be significant. Some studies
estimate an average of about 13% drop out rate for a
large number of courses on EdX, Coursera and
Udacity platforms (Jordan, 2015).
г The control on students' authenticity has to
ensure that those enrolled in the course are those
who perform the assignments and receive a
certificate.

Kizilcec, Piech, and Schneider (2013) classify

Income from MOOCs depends to a large extent
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on the interesting content, the usefulness of the
assignments and the additional materials. Important
factors are also the opportunity to receive a
certificate that is recognized for a particular job,
collection of credits for studying in a bachelor's or
master's degree programme, etc. Major part of the
income consists of course and certificate fees,
appointment of an individual lecturer who checks
the assignments or the development of specialized
business training programmes. The most common
business models are:
г Free basic part of the course (video and

additional materials, tests) and a paid part, which
includes examinations with certification or
accreditation of the module as part of a programme
for educational degree;
г Selling the course at a price below its cost in
order to attract a large number of students to the
traditional paid bachelor and master programmes of
universities (Bacsich, 2016).
In Europe, the second business model is
implemented to a large extent in the in the UK.
The platforms that offer mass open online
courses benefit both from cost sharing with
universities and from additional services such as
recruiting employees for companies, providing
additional training materials (for example, Coursera
collaborates with Amazon.com), offering
individual lecturers to course takers, and
elaboration of comparative analysis of universities,
employers, and sponsorship. Many platforms seek
to work with technology leaders and offer so-called
nano-educational programmes that involve several
courses within six to nine months. Thus, the courses
relate to the skills and certifications that companies
require to work (Lapowsky, 2015). The partners universities and technology companies - determine
the distribution of their revenues depending on the
duration of the course offer, quality and other
factors. The universities pay a fee to the technology
companies for the course technical support.
Universities have to make important decisions
when designing MOOCs. They refer to course
complexity, timing, and speed at which to go from
one theme to another. In general, the trainees have
different levels of knowledge, which determines the
unequal absorption possibilities. Many of them also
do not trust the assessments and the
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recommendations provided by course peers.
Participation in the MOOC requires students' skills
to plan their time and become accustomed to
learning independently without the immediate
intervention of a teacher in every element of the
training. When learning complicated material, this
may be a major obstacle for course participants.
Including many topics in the course may be another
problem for some of the learners (Zheng, Rosson,
Shih, and Carroll, 2015).
For lectures, developing courses takes a long
time and requires the involvement of experts from
different fields. Some researchers are quite extreme
in their assessments, and consider that developing
open online courses and conducting them takes so
much time and effort that they can reduce the ability
of instructors to learn new knowledge (Cusumano,
2014).
MOOC learning process
Much of the mass open online courses are
structured within 6 to 8 weeks. Each week is
devoted to a specific topic that introduces the issue
or follows logically from the previous topic.
Students test their knowledge on the subject before
or after the unit is completed. Each training week
presents a video lecture, additional reading
materials, a test of 5-6 questions, and an assignment
evaluated by other students or by a teacher. Students
can ask the lecturer or a group of lecturers who are
responsible for the course questions. The most
commonly used elements in the MOOC are:
(Baturay, 2015):
г Video lectures. It is presented by a lecturer or
developed as an animation. In some cases,
comments or test questions are included in the units.
The duration is 5 to 10 minutes.
г Forum. The students place and discuss
problems related to the studied subject in the
respective thematic area. Thus, interaction between
the students and between them and the teacher is
carried out.
г Blog. The course participants create a blog in
which they express opinions, interact with other
bloggers or participants in the MOOC.
г Assignments. They include a variety of
activities to explain the issues at stake or to test the
acquired skills.
г Social media. Students discuss the issues with
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a wider audience. The use of social media is largely
dependent on their popularity in the countries
concerned. For example, in the UK and the United
States Twitter is a preferred social network, while in
countries such as Bulgaria, Greece, Poland, the
Baltic States, Slovakia, and Germany, Facebook is
the preferred social network. Business-oriented
social networking Xing still has a larger number of
followers in Germany than LinkedIn.
г Assessment. It is done automatically by the
platform on closed test questions. In many cases, the
courses include evaluation by other students on a
strict set of issues.
г Real-time video sessions with the instructor or
additional videos.
Methodology and research results
The major methods for data collection on
Introduction to Digital and Social Media Marketing
MOOC are observation, a survey conducted by the
iversity.org platform and focus groups with
participants in the five partner universities of the
project. The survey on the platform is conducted
among students on the principle of voluntary
participation. The observation was carried out by
the author of the article as a participant in the
preparation of the course material and its delivery.
The conclusions on the research results encompass
also summary views of the other course developers,
expressed during partner meetings and the project
final conference.
MOOC on Introduction to Digital and Social
Media Marketing is of the type xMOOC. The aim of
the course is to create innovative digital marketing
content and test it among a wide international
audience. It also assesses the possibilities of a
European team to create and develop such a course
as part of a Joint European Master's Programme in
Digital and Social Marketing. The home page of the
course is shown in Fig. 1.

The duration of the course is six weeks. It is
developed in English and includes many of the
elements typical for the xMOOC: videos, closedended questions, assignments, evaluated both by
other course participants and lecturers, additional
materials and exam.
г Video lectures. The course includes 48 videos
lasting on average 3 minutes that consider the need
for digital marketing, digital channel differences,
buyer persona, digital campaign as part of the
general marketing decisions, choice of appropriate
digital solutions and marketing metrics.
г Tests with closed questions. There are three
questions for each unit of the six videos or a total of
144 questions.
г Forum. The platform enables discussion on
each topic and subtopic between the course
participants and between them and the lecturers.
г Creating a Blog. Students are required to
create a blog at CreativeHive.org.uk. They share
views each week on MOOC training by learning to
use WordPress. In the second course, held in late
2016 and early 2017, blogging opportunities exist in
the digital marketing community
http://my.mastersindigitalmarketing.org/
г Assignments. They are published for each
topic. For example, in order to learn how to find the
right digital solutions the students have to visit the
site https://www.facebook.com/business/success
and to choose success stories through filters. They
have to make concise conclusions, publish them in
the blog and comment similar blog posts.
г Additional materials. For example, on the
buyer persona topic, Hubspot's guide to exploring
potential digital users is recommended.
г Assessment of the students. Students are
assessed by other participants in the course on
individual topics. They take also a final exam. For
receiving a certificate the students have to pay a fee.

The videos present the problems of digital
marketing by lecturers from the project partner
countries and digital marketing agencies from three
countries. Bulgaria participates with video for the
Bulgarian company Dino, Ltd., whose marketing
director presents the application of various digital
marketing solutions. A printscreen of this
involvement is presented in Fig. 2.

Fig.1. Home page of the Digital and Social Media
Marketing course on the iversity.org platform
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Figure 2. Video Printscreen with the participation of the
marketing director of the Bulgarian company Dino, Ltd

More than 14,092 participants from 44 countries
are registered in MOOC on Introduction to Digital
and Social Media Marketing. The number of
unemployed is about 16%. Students are about 20%,
workers in small and medium-sized businesses 30%, employees in large companies - 20%. Their
motivation for taking the course is different. In
general, by this criterion, participants can be
classified into two groups:
· Individual development;
· Support of the organization in which the
learner works or developing his own business.
Some of the comments on individual
development are as follows:
R1 "I'm starting a new career in marketing and
every course is useful to me."
R2 "I need more knowledge on social media."
R3 "The course gives me the opportunity to
acquire new knowledge while balancing between
work and family responsibilities."
R4 "I want to make sure that digital marketing
attracts me. At the end of the course I realized I
would not be a digital marketer. "
R5 "I want to learn while I communicate with
people from different cultures.”
R6 "I want to gain confidence in the issues of
digital marketing."
For a significant number of students, motivation
is related to improving the business or the
organization's activities. Below are cites of some of
this type of responses.
R1 "The course gives me basic knowledge to
decide whether to hire a consultant or a specialist
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on these issues in the company."
R2 "The course will help me to develop a digital
marketing strategy for the trade union whose
activist I am."
R3 "The course gives me ideas for my
professional activities."
R4 "For my freelance work I expect the course to
expand and deepen my knowledge of consumer
behaviour and how to create content in a digital
environment."
R5 "The course helped my everyday business
and I got ideas for my future activities."
R6 "I started the course because of my personal
interest, but now I have an idea to start my own
business."
The study of the motivation to participate in the
course confirms the conclusions drawn in the
literature about the need to identify the course
content demanded by potential students. MOOC in
digital and social media marketing has attracted the
attention of a broad audience with varying degrees
of knowledge, different goals and therefore a
variety of expectations. This determines the
different degree of interest in completing the course
and obtaining a certificate. Only 7.4% of all course
participants have passed a certificate test.
The majority of the respondents in the iversity
platform survey appreciated the knowledge and the
training methods of the course. There was also a
group of participants that rated the course high but
indicated that they were not part of its target
audience because they had already considerable
experience in digital and social media marketing.
The focus groups conducted at the five
universities, partners in the project, show that the
student audience has a considerable interest in the
form and content of such courses. Various
comments were made. For example, the focus
groups among the bachelors at the University of
National and World Economy, identified that
students are actively using the social media but have
very limited knowledge how to use in branding.
Another comment is related to the awareness of how
companies target consumers in digital space.
Students from City College, Greece and the
Technical University of Kaunas, Lithuania have
highlighted the interesting content with the
participation of video business representatives as a
particularly important course component. Students
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from the University of Lodz have positively
evaluated the practical nature of the assignments.
University of Salford students have addressed the
opportunities for intercultural communication and
creating a network of learners with similar interests.
The most highly rated elements of the course are
videos, blogging, and closed-ended quizzes on each
component of the six major themes.
Lessons learned
Research on the results of the course based on
the survey, focus groups, discussions among the
partners and the monitoring of the process of
developing and conducting the course lead to
concrete conclusions about the benefits and the
limitations of the course for students, lecturers and
universities that took part in the MOOC on
Introduction to Digital and Social Media Marketing.
Students. The main benefits for students derive
from the current course content and the skilful
combination of theory and practical skills. An
important aspect is the presentation of the practice
of digital marketing in five EU countries. For the
majority of students from Bulgaria, Lithuania and
Poland, this course is the first attempt to
successfully pass through MOOC. Students from
the UK and Greece were more experienced in taking
MOOCs. For many students the course provided the
opportunity to write a blog for the first time.
On the basis of the students' recommendations,
the following lessons can be drawn for the MOOC:
г At the beginning of each MOOC course it is
good to conduct an initial test to evaluate students'
knowledge of the subject matter and to assess the
extent to which it is useful to them. Thus the number
of dropouts will be reduced.
г Where possible, MOOCs should include live
sessions with educators.
г Assessments of participants in the course
must be accompanied by evaluations of the more
experienced, ie. the lecturers.
г Careful estimation of the time for the
preparation of the individual assignments has to be
made. The course implementation identified that it
had to be different for the tasks in the six topics
covered by the MOOC.
г More book references can be added to the
additional materials.
г In an international team work the text in the
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videos has to be written in order to avoid
misunderstanding.
г The course videos should include more
practical assignments and business representatives
giving real-life examples.
г The assignments have to combine knowledge
reproduction with creative solutions.
Lecturers. The preparation of the MOOC
requires a clear definition of the purpose of the
course and the audience. The process of preparing
the course is lengthy and implies that many personal
efforts are being made by teachers and professionals
who have to prepare the videos. In an international
team, it is important to properly assign tasks to
achieve success. For example, under the JEMSS
project, the level of teacher training for organizing
such a course was very different. Lecturers from the
University of Salford had considerable experience
in the MOOC, while for the lecturers of the other
four universities this was a whole new venture. The
experience determines the specific tasks that each
partner has to accomplish.
One of the most sophisticated elements of
course preparation is the video. For example, in the
digital marketing MOOC the task in the video
development was to combine the existing digital
marketing knowledge with the practical examples
of agencies from the five countries and book
publishing. The analysis of the course identified that
shorter videos with examples from a particular
business sector can be very useful for linking the
theory with practical business solutions,
Running the course by an international team also
requires good coordination of the time of the
participating lecturers in order to ensure a
continuous online interaction with the students.
Universities. For universities, the main lessons
refer to course accreditation and their monetization
or the MOOC business model. JEMSS project
practice shows that accrediting courses in both the
UK and the other four EU countries is a complex
process. The studies of the academia and the
universities management opinions identified that
MOOCs are more perceived as a complement to the
traditional mode of teaching than as a separate
course. This circumstance is quite different from the
practice of leading USA universities offering fulltime online masters programmes.
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Costs and revenues from MOOC are also an
important issue that universities have to solve. In
cases when MOOC is a promotional tool to attract
students to the traditional bachelor and master
courses its cost is reimbursed by the revenue of the
regular courses. When the MOOC is part of a
subject training, the situation is similar to the use of
the course for promotional purposes and it should be
funded by internal university funds for new training
methods or projects under national and international
programs for digitization of education. In the cases
of paid educational programmes, one of the issues
that has to be solved is the payment of a certificate
fee and whether it should be deducted from the total
course fee of the programme.
The accreditation of the MOOC is another
important area in which a decision needs to be made.
In most countries, programmes or majors are
accredited, not separate courses. Including MOOCs
in the accredited bachelors and masters
programmes require a high quality of training and
control both during the course and the exam to
verify the knowledge of the students. The inclusion
of MOOCs in the university curriculum should also
take into account the possibility of creating
competition between them and the traditionally
offered courses, and to study the effect of
cannibalization.
An important issue for the creation of the
MOOC by an international team is also the
sustainable offering of the course over time, the
renewal of materials and the participation of
lecturers from different countries in the course, as
well as the distribution of revenue.
Conclusion
Regardless of the different assessments of
MOOCs impact on higher education development,
digital transformation is an objective process and
will take place at different speed in the various
countries. These courses seek to address some
educational problems such as access, affordability
and efficiency. Technology development will create
additional opportunities for content diversification,
student participation in the learning process, and the
role of lecturers.
The JEMSS project pilot MOOC on Digital and
Social Media Marketing identified great interest
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among professors and students towards this form of
training. It is necessary to clarify the possibilities
and limitations for obtaining ECTS for such courses
and their integration in the curricula of the
Bulgarian universities. Making such decisions also
depends on carrying out additional studies of the
mass open online courses implemented in Bulgaria
and the opportunities to be offered in the Bulgarian
language.
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Exploring attitudes
towards learning and
academic motivational
orientations of students
in the early stage of their
higher education
Irina Danailova*
I. Background and objectives of the study
In Bulgaria the education is traditionally
considered as a highly valued acquisition. The
changes in political, social and cultural and
economic life is also leading to serious changes in
the area of knowledge and learning. A brief
overview of the statistics data provided each year by
the National Statistical Institute shows alarming
trends in the field of education as well. In 2013, the
share of the population with higher education
degree grew by 2.6% compared to 2009 – the
change is from 23% up to 25.6%. The number of
students continuing their education in a higher
school is growing, albeit at a slow pace. The trend
over the last few years however shows another trend
- decrease of the number of students in higher
education institutions. In the 2014/2015 academic
year, the total number of the students in Bulgaria is
2.2% less than in the 2010/2011 academic year and
1.5% less than in the previous academic year.
During the 2015/2016 academic year - 4.4% less
than in the previous year.
The National Statistical Institute reports that
about 32.1% have completed their higher education
in 2015. At first sight, this statistic sounds
encouraging, but a quick comparative analysis from
several European countries reveals extremely
interesting facts. Bulgaria is characterized by a low
relative share of persons with higher education (in
the 30-34 age group) - below 33%. For comparison,
the same indicator reaches significantly higher
values for Ireland (52.3%), Luxembourg (52.3%),
Sweden (50.2%) - countries with much better
*
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economic indicators.
If we look at another indicator measuring the
effectiveness of the education system - early school
leaving - the value for Bulgaria reaches the
threshold of 13.4%, a percentage that is still far from
the target of 10% set down in the Europe 2020
programme.
Considering the above data, if we add the aging
of the population, the declining share of young
people and the high migration rates, the forecasts
are not at all optimistic. The foregoing is only one
side of the problem.
Against the background of the disorientation of
values, which has been gaining strength at European
level and especially in the context of a crisis of
values in Bulgaria, the work with each subsequent
cohort of students becomes more and more specific
and challenging. Along with the presence of
intellectually mature, responsible and inquisitive
young people, in every lecture hall, in every group
there are students for whom the presence of lectures
and exercise is rather an exception, and which are
below the most modest academic standards of
behavior and learning. This obvious fact is far from
being limited only to our University and - on the
basis of the experience and the observations we
have - it can even be said that this problem in our
case is manifested to a comparatively weaker
degree. Unfortunately, the higher education
institutions funding system in Bulgaria is such that
it does not encourage the pursuit of preserving and
raising the overall level of education obtained,
linking the state subsidy directly with the number of
students studying and limiting the opportunities of
termination of the students showed substandard
academic performance.
Under the conditions set, if lecturers wish their
work to be adequate and not formal, they are forced
to orient their work in the maturity of student
thinking (especially at the entrance after secondary
education, i.e. in the first year in the university) It
would be useful to have an idea of the values, the
interpretative trends and the learning motivation of
the young people with whom we work.
The purpose of this survey is to be examined
three key characteristics of students:
1. Overall maturity (complexity) of thinking.
(Scale 1 to 4) Of particular importance in this case
are models of thinking in relation of social
perceptions (in terms of people and social
relationships); Self-perceptions (self-concept);
level of development of a moral consciousness
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(Lawrence Kohlberg).
2. Achieved maturity of attitude towards the
higher education, towards the student status and
knowledge, obtained at the University. (Scale 1 to 4)
Here the highlights are also three: Attitude to the
role and place of the University and training;
understanding of the lecturer's function in the
learning process; understanding of the sense and
significance of the assessments achieved.
3. Motivation - there are several parameters:
- Amotivation i.e. the reason for admission to the
University is rather related to the reluctance to
working, to the hedonistic attitude to life during the
university education or to some form of social
inertia. (АМ)
- The main attitude at admission to the
University and attending classes is that they are
expression of competitive success compared to
others ("successful" motivational orientation
according to McClelland) and are independent of
the knowledge and/or diploma itself. Becoming a
student, then being a good student is a striving
determined by a desire for competitive success
(abstract ambition). (NA)
- Motivational priority of the "general
behavioral discipline" type; i.e. consciousness of
everything that is done, whether it is appreciated as
interesting and useful or not. Some kind a passive
conformism against the expectations of others (for
example, parents). (SD)
- The aim of admission to a university is to
obtain a diploma. Just and only a diploma, a
document without emphasizing the importance of
this document for the future incomes or social
status. Or diploma, but considered as instrumental as a factor for more future income or higher status.
In both cases, knowledge is irrelevant or markedly
secondary. (FI)
- The knowledge obtained at the University will
lead to success - in his career and in the society. (KI)
- Common curiosity about the world and
everything happening. The reason for admission to
the University and a main motivational orientation
in academic performances is the love of knowledge
at all. (CG)
- The reason for admission to the University and
the urge for expressions in it is the acquisition of
knowledge from certain scientific fields (reflecting
the social and economic specifics of our
University), which are important and interesting in
themselves, not so because of their relationship with
the diploma and the success in the life in the future.
BULGARIAN JOURNAL OF
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(CS)
The subject of the study is students who are
trained in the first year. The main limitation that
researchers had to consider with is the practical
impossibility of the survey to cover 100% of the
enrolled students.
Subject of the study is key characteristics of
students - the maturity of thinking, maturity in
attitudes towards learning and the motivational
orientations.
Purpose of the survey is, on the basis of the
questionnaire investigation, is to study the
relationship /and the impact/ of maturity of students
(measured by the dimensions of overall personal
maturity and maturity in the attitude towards
learning) and their motivational orientations.
To achieve this goal the following research
tasks have been solved:
1. Exploring the concepts related to the
personal maturity and motivational orientations
2. Exploration of relations and dependencies
between the two studied values.
The questions about the place of education and
its significance in the life of man, as well as in more
generally - its influence in forming the values
priorities of our national and regional cultures on the
interpretations of "success", "benefits", etc., are
extremely complex. However, the following
hypotheses can be formulated in in the most
generalized order.
Hypothesis 1: If the level of maturity of the
students is high, then the motivational orientation
reflected in the attitude towards learning will be
intrinsic1 (demonstrated in attraction to knowledge
as such, in the presence of cognitive interest in a
certain matter, in responsibility, in performance and
discipline regardless of the activity; in the striving to
success (competitiveness) regardless of activity,
sense of achievement)
Hypothesis 2: If the maturity level of the
students is low, then the motivational orientation
will be extrinsic (expressed in the assessment of the
diploma itself as a factor for desirable social status
and for higher future incomes, will be expressed in
an assessment of the significance of knowledge as a
factor for achieving higher incomes, in the
availability of assessment of the importance of
knowledge as a factor for achieving a certain status).
1
If we use in slightly different terms the term originally introduced
by McClelland in a slightly different sense plan

65

Hypothesis 3: If the level of maturity of the
students is low, then the motivational orientation
will be amotivation (expressed in following the
traditions and expectations of the family; inertia,
vanity, self-perception of affiliation to the certain
social layer, an opportunity for a pleasant life)
For the purposes of the survey, a questionnaire
was developed which contains six dimensions
concerning maturity (overall and attitudes towards
learning) and eleven motivational orientations. The
overall maturity and complexity of thinking is
measured on a scale of 1 to 4. As has already been
pointed out of particular importance in this case are
models of thinking in relation of social perceptions

(in terms of people and social relationships); Selfperceptions (self-concept); stage of development of
a moral conscience (Lawrence Kohlberg). Achieved
maturity of attitude towards the higher education,
towards the student status and knowledge, obtained
at the University also is measured on a scale of 1 to
4. Here the highlights are also three: Attitude to the
role and place of the University and training;
understanding of the lecturer's function in the
learning process; understanding of the sense and
significance of the assessments achieved.
Motivational orientations encompass intrinsic,
extrinsic motivation and amotivation.

QUESTIONNAIRE
The questionnaire consists of 6 areas, each of them – with 4 possible positions. Read them and choose
one of these 4 positions for each area (the one you like the most).
I.
ĈB I may be young, but in general things of life are clear to me.
ČB There are life truths of which one should be guided, no matter what someone philosophize on
these topics (such as what is typical for the men and what - for the women, what distinguishes the old
people from the young, what are the relations between the chief and the subordinate)
ĊB It is difficult for people to be unequivocally described as "good" and "bad" and the ideas - as wholly
correct or totally wrong; and beauty, and kindness, and correctness are relative concepts.
ÇB Any problem or situation should be discussed by many different points of view; the truth is never
simple.

II.
1. I feel myself unique and extremely capable, whether others have noticed it. OR: I think I have not
achieved anything special, I have not established myself as a person, and in social terms I am "no one".
2. It is important to me to feel accepted and influential in the groups that are important to me
(friends, colleagues, etc.)
3. It is important that one does not to introspect solely with what is happening at the moment, but
rather looks at things in a longer-term life perspective. It seems to me important that one seeks to
achieve significant things in his life and develops him/herself.
4. Every person represents a complex Individuality, and people cannot be compared as complex
personalities, but only by certain indicators.

III.
1. Man lives only once and there is nothing terrible in that to being violated norms and limitations if I
want so or if I have the benefit of this. The position of a man in a given group depends on how he/she
competitive is and how he/she has succeeded to impose his opinion on others.others.
2. Generally, people of my age are more sympathetic than older people.
3. It seems that the most important thing in the relationship between people is compromise and
mutual responsibility.
4. Generally, people are worthy and sympathetic, regardless of the exceptions and the profession or
the success in his/her life. If someone is different from me, it does not mean that he/she is worse or
less worthy; people are incredibly diverse and that's nice. Justice is the guiding principle of every
society.
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IV.
1. Being a student is annoying, but it seems important with a view to the future. The essentials for me
is the diploma I will take when I complete my education, honestly, I do not believe that what I have to
learn is of particular value.
2. The University is a place that provides knowledge that can be useful for finding a job and for the
future as whole.
3. The main goal of university education is to help you to grow up as a person and to develop your
abilities.
4. The intellectual and emotional growth of a person continues throughout life and the University is
one of the steps in this growth.

V.
1. Lecturers are people whose job it is to command, evaluate and control.
2. Lecturers are people with expert knowledge who point out facts and have the answers to
important questions and can decide whether or not you understand the material.
3. The lecturer is authoritative when possessing knowledge and demonstrating competence and high
standards; he/she is the person who assists the learning process mainly through provocation and
exchange of ideas and through the demonstration of patterns of thinking.
4. Every lecturer and discipline is a potentially valuable resource, but it depends on me to what
extent I will benefit from it.

VI.
ĈB After all, to what degree he/she has mastered knowledge is a complicated question, the essential
matter is the assessments you have achieved.
ČB The assessments are important because they may be important for future work, as they are, in
essence, a reward for the efforts and abilities.
ĊB The assessments are a measure of how much you have mastered a discipline, but they do not
always reflect the amount of what you have learned - in some courses you can learn a lot, even and
finally not be obtained high score.
ÇB The assessments are a measure of how my performance looks in a certain area in the eyes of a
given lecturer at a specific point in time, and this is only part of the big picture of my learning in the
University.
Below you see 11 statements. Read them and choose the 3 of them you like the most.
1. ‚ The important thing for me is to get my diploma, and as far as the things that make me learn here,
I do not believe it is particularly useful and/or interesting” (FI).
2. ‚ For my self-esteem, it is good to see myself as a student rather than as an worker or employee
without higher education” (AМ).
3. ‚ I am attracted/it is interestingly to me when it comes to economy/society/finance/people, etc.
for some of the areas studied here” (CS).
4. ‚ I am accustomed to prove myself (in principle, or by defeating others), no matter what the activity
in question, including during my higher education.” (NA).
5. ‚ The diploma itself has its meaning, but more importantly what I will learn at the university” (CG).
6. ‚ Somehow I was predetermined to study here because my family was learning such things/ It
seems natural that after secondary education to go on to higher education (in any higher education
institution or specialty)” (AМ).
7. ‚ The diploma, as a document, opens up the doors for more desirable positions in society or helps
to employ myself at more remunerated jobs” (FI).
8. ‚ In these few years I have freedom, I have a chance to communicate with many people of my age
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I I . T h e o re t i c a l - m e t h o d o l o g i c a l a n d
methodical bases of the analysis
After Jean Piaget, Erikson's conceptions of
psychosocial crisis phases, the stages of selfdevelopment developed by Jane Levenger, and the
phases in the development of the moral
consciousness of Lawrence Kohlberg, enjoy a
particularly welcoming acceptance into modern
psychology of personal development.
Stepping on the Erikson's conception, Jane
Levenger raises an important and interesting
(especially with respect to this research) aspect of
the dynamics of personal development: the change
in attitudes towards knowledge and learning. In
general, the stages in this sphere, through which it
passes - entirely or only to some extent - are four and
have been considered with in the more general
context of certain common life attitudes)
- Opportunism. In life dominate: the selfdefense instinct; the attitude to compete and
blaming the others; way of thinking, using the most
general terms and within vaguely formulated
concepts; modest (incomplete and/or inaccurate)
self-awareness; breaking the rules with the hope of
personal gain. Higher education is the thing that
naturally follows after secondary education. It's
boring, but it is important. Lecturers are people
responsible for the training courses, that show what
must to be done and have control functions. The
assessments are what matters, rather what has been
learned.
- Social orientation. The common life attitude is
now more closely related to belonging to
somewhere and being well accepted; the attitude
towards people is friendly as a rule; stereotypes and
clichés are a very important support for way of
thinking and the behavior. The attitude towards
education begins to change: Higher education
institution is a place that provides knowledge that
can be useful for finding a job and for the future as
whole. Lecturers are the experts who provide the
facts and the answers. They say whether you
understand or do not understand the material that is
being taught. The assessments are important to the
extent that the success be important for future work,
and to the extent that they are a reward for the efforts
and abilities.
- Target orientation. The long-term prospects in
the life choices are emerging and confirmed; the
achieving becomes extremely important; In
interpersonal relationships the emphasis is often on

68

mutual responsibility. The complexity of thinking is
considerably greater; self-assessment standards
have been built; the understanding of My own self
and this one of others is greater. The main purpose of
the higher education institution seems to help you to
grow up as a person, to develop your potential
abilities, and to better understand your life. The
lecturer's knowledge, him/her competence and
standards of perfection give him/her an authority.
He/she can help in learning, in particular, with the
process of exchange of ideas and by demonstrating
how to understanding the complex matter.
Assessments are essential as a measure of the extent
to which one discipline is mastered. They do not
always accurately reflect the amount of knowledge.
In some courses you can learn a lot, even and finally
not be obtained high score.
- Self-determination and relativism. The attitude
toward the life is focused on individuality and the
idea of self-realization. An increasingly important
role is played by the concept of justice and
humanity. Autonomy in relations is assessed higher;
The tolerance to the other person also is higher.
Thinking is maximum complex; multiple points of
view are used to understanding a given object. It is
lives with constant attempts to resolve internal
conflicts that have arising from diverse and
contradictory duties, needs, roles. Higher education
institution is considered as an important step in the
process of intellectual and emotional growth that
lasts a lifetime. Lecturers are considered as a
potentially valuable resource from which
something meaningful can be extracted. It comes to
the realization that after all, I myself am responsible
for how much and how I learn. Assessments are a
measure of performance in the classes. Their
primary role is to give information about what the
student's performance looks like in the lecturer's
eyes, and this is only part of the whole process.
Turning attention to the attitude toward the
learning and knowledge, there is no way to ignore
the impact of the social environment. Learning, as
its function, is addressed in the Social-Cognitive
Theory, according to which "By interacting with
others, people learn knowledge, skills, strategies,
beliefs, rules, and attitudes. Through their
observations and interactions with others,
individuals also learn about the appropriateness,
usefulness, and consequences of behaviors.
In this respect the ideas of Albert Bandura are
interesting, who makes the connection between
motivation and learning. He has differentiates three
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main types of factors - social, behavioral and
personal factors and defines them as the cause and
consequence of a certain behavior. The benefit of
Social-Cognitive Theory in relation to learning and
motivational orientations can be sought in the usage
of the personal example and for encouraging of
desirable behavior as well as the prevention of the
amotivation.
O b v i o u s l y, a n a l t e r n a t i v e ( o r r a t h e r
complementary) discourse that would be useful for
the research purposes when analyzing the academic
behavior is the motivational one.
It could be realized in multiple directions,
utilizing the directions of research searches in this
so wide area, but in modern approaches among the
researchers, as if gaining popularity the so-called
"Theory of self-determination". And namely within
the framework of this theoretical paradigm, recently
has been working on the issue of measurement of
academic motivation and mainly by the instrument
called AMS - "Academic motivation scale".
In order to refine the terminology and overcome
the overly ambitious sound of the term "motives", in
this statement has been introduced the concept of
motivational orientation. This is a "characteristic of
the Individual personality, which shows the trend to
pay more attention to some of his/her wishes at the
expense of others."
Motivational orientations can be (and they are in
fact such) influenced by too many factors individual characteristics, social and cultural
environment, traditions in the field of learning and
the attitude of society to learning and training, the
state policy, values, and other.
On the basis of the well-known and studied
motivation theory of Expectations and Valence of
Victor Vroom, early in 60s of last century Lyman
Porter and Edward E. Lawler were introduced the
concepts of intrinsic and extrinsic motivation concepts exploited and popularized in the works of
one of the patriarchs of the motivational researches David McClelland, who divides the motives into
two major groups:
- intrinsic motivation (IM) - describes
motivation stimulus and supporting and guiding the
behavior mechanisms that are rather internal (not
necessarily conscious) and mainly associated with
spontaneous satisfaction with the activity itself both as its own content and as social-group
measurements and consequences .
- extrinsic motivation (EM) - suggesting links
between activity and expectations for its
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consequences in a social-group context - such as
remuneration - so the satisfaction comes rather from
these expected outcomes rather than from activity
itself. It includes everything that can be described as
a stimulus to action. Behavior is influenced by some
external for the person factors or internal stimulus.
Here can be attributed both the success as well as
the achieving motivation by McClelland, the last
levels of the Maslow's hierarchy of needs, as well as
the simple dependence effort - outcome. The main
postulate is that people have a reason to behave in a
certain way and to maintain a certain behavior.
The concept of motivation is enriched with one
more condition in which a person is not motivated
by any stimulus, has not some personal satisfaction
by doing an activity, but just acting "by inertia". This
is the so-called amotivation condition. This type of
behavior is related to following the patterns or
simply "going with the tide".
On this basis is developing also the concept of
2
cognitive evaluation , exploiting the impact of
intrinsic on the extrinsic motivation. Despite the
series of fruitful and useful researches conducted
within CET, It turns out that simple dichotomy
intrinsic - extrinsic motivation is difficult to be
applied in a real organizational environment, and
there is a need for differentiation and specifying the
extrinsic factors. This task is solved by the
3
subsequent Self-Determination Theory , which
distinguishes the extrinsic factors by degree of
autonomy (the intrinsic motivation is entirely
autonomous). This theory has been experimented in
the field of learning and training and currently it is
the most widely used motivational pattern in areas
such as medicine, sports and education.
The self-determination theory is a very
ambitious model by with which the authors Deci
and Ryan attempt to facilitate the study and
understanding of human behavior.
This explanatory structure of the STD is used
intensively as a theoretical and methodological
basis for many motivational researches in the field
of education, primarily as a conceptual basis of the
above-mentioned one.
Determining of driving forces regulating the
behavior of the students could assist to choose of
different approaches to increase the motivation. For
example, if the extrinsic motivation orientation
prevails, efforts must be concentrated in to
internalization, transformation of the external
2
3

CET - Cognitive Evaluation Theory
SDT – Self-Determination Theory
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stimulus into Internal motives. If the intrinsic
motivational orientation prevails, the emphasis
should be placed on providing of support and
developing the potential, in the developing attitudes
towards learning. In the presence of amotivation,
the approach must be much more complex and
thorough.
The academic motivation orientations are an
extremely important element in the lives of people
who are engaged in education and training. The
researching and knowledge them can help the work
of the lecturers, as well as everyone engaged in the
field.
III. Results and conclusions of the study
The study covered 974 students, training in the
first year at the University of National and World
Economy: 17.9% of them combine work and
training, 82.1% are engaged only with learning.

The first box of four statements in the
questionnaire refers to the dimension “maturity and
complexity of thinking”. The maturity and
complexity of the thinking of the studied population
can be assessed as high (despite the funny element
that about 10% of the students think that even
though they are young, things in life are clear to
them). About 80% of the students show levels above
the average level of complexity of thinking. The
results show that 67.1% of the students support the
position that every problem should be seen from
multiple perspectives. An interesting fact is that
there was not found some dependence between this
type of maturity and the amotivation. This is quite
indicative of the impact of culture on the motivation
for learning. Building a more complex and accurate
view of the world is not related to the understanding
that education is a means for a better, meaningful
and satisfying life. The examples that prove the
opposite one, in political, social and cultural life, are
too many and quite indicative.

Fig. 3. Maturity of the self-perception

Fig. 1. Structure of survey

The subsequent exposition aims to provide a
detailed and comprehensive analysis of the
questionnaire survey, following the structure of the
questionnaire.
1. Maturity and complexity of thinking

Fig. 2. Maturity and complexity of thinking
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The second box in the questionnaire concerns
the dimension “maturity of the self- perception”.
More than half of the students /55.5%/ show a high
maturity /but not the highest of 4 level/ in relation on
self-perception - i.e. take into account the need to
use a long-term perspective and the necessity for
development. A relatively small proportion of the
surveyed individuals - 26.7% - show the highest
level of maturity. They realize that a person is a
complex individuality, and the accurate assessment
of their qualities can only be done by comparing
certain indicators. Approximately ¼ of the
respondents are at the lowest level in this respect.
This is a direct indicator of value uncertainty and
clearly indicates that the abdication of the secondary
school from its educational functions also affects on
the subsequent educational levels. Perhaps it should
not be forgotten that the lecturer, both in the
secondary school and in higher education
institution, has both direct nourishing functions
(responsibilities in relation to those matters that
have ethical dimensions) and also indirect, related
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to the personal example, with patterns of thought
and behavior demonstrated.
It is better to be noted that there no correlation
has been observed between this studied feature and
the amoivation. The availability of a high maturity
of self-perception does not have a significant impact
on the willingness/or unwillingness/ for learning.

Fig. 4. Level of development of a moral consciousness

The third segment of the survey refers to the the
characteristic “Level of development of a moral
consciousness". 48.9% of the respondents show a
high level of moral consciousness (the highest level
of the 4 point scale) - these students expressed the
opinion that being different does not mean that you
are worse or less worthy. At this stage, justice is
important and is defined as "a guiding principle for
every society".
It is worrying that approximately ¼ (23.9%) of
students surveyed do not see anything wrong in
breaking the norms and limitations if they have
benefit of this. Again, the cultural peculiarities have
a powerful influence. In this statement, there is
clearly highlighted particularism, expressed in the
striving of compliance of rules when it is
advantageous and to circumventing them at any
point in which this is beneficial to the individual
(Trompenaars F., Ch. Hampden, 2004)
The listed dimensions /first three segments of
the questionnaire/ - social perceptions, selfperceptions and moral consciousness - form the socalled overall maturity of thinking.

high level of the overall maturity of 56.4%; 33.6% medium level. A relatively small part of the
respondents have low level - 10.1%. (Figure No. 5).
2. Level of maturity in the attitude towards
the learning and knowledge

Fig. 6. Dimension "maturity in attitude towards the
University and training"

The fourth box in the questionnaire refers to the
dimension "maturity in attitude towards the
University and training". 2/3 of the students are at
the highest, fourth level - 65.2%, as realizing that
man grows up all his/her life and the university is a
step in the personal growth. Only 6.9% think that
being a student is annoying, but it seems important
with a view to the future. According to them, only
the diploma matters because the knowledge that is
obtained at the university is of dubious practical
application. The interpretations of the role and
meaning of the exams' assessments demonstrate
significantly more immature way of thinking (over
80% of the students are at a level below the
maximum one, which means - for example - that the
assessments are given more importance than it
should, at the expense of the value of what it has
learned.

Fig. 7. Dimension "Attitude towards the lecturers"

Fig. 5. Overall maturity and complexity of thinking

If we divide the overall maturity (OZ) into three
levels - high, medium and low, the data analysis
shows that the majority part of the students have a
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In the fifth box has covered the dimension
"Attitude towards the lecturers". About half of the
students (51.3%) are at the highest level of maturity
in terms of understanding the role of the lecturer they realize that the lecturers are people who can
help and demonstrate but they haven't control over
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the mastering the material itself. Unfortunately,
every second student tends to underestimate his/her
responsibility for the learning process and have
disproportionately high expectations for the role of
the lecturer in this respect. This way of thinking is a
kind of expression of an external localization of the
control and is directly related to the amotivation.

Fig. 8. Attitude to assessment

In the sixth box is examined the dimension
"Attitude to assessment". A significant proportion
of the students demonstrating the highest levels of
maturity, expressed in the attitude to the
assessments - 93.3% of the surveyed (74.5% - level
3 and 18.8% level 4). They maintain the opinion that
assessments cannot objectively reflect the amount
of learned - they are rather a measure of to what
extent given discipline is mastered and what
performance is in the class.
The last three dimensions - maturity in attitudes
towards the University and training, attitudes
towards the lecturers and maturity in the attitude to
assessments - form the so-called General maturity
of learning and knowledge.

curiosity for learning new things, no matter what
they are. The said links are discussed in more detail
in the next section of the statement.
3. Motivational orientations
In the last part of the questionnaire, the seven
motivational orientations have been applied:
AM- amotivation
NA - Achieving competitive success
SD - Discipline
FI - significance of the diploma
KI – the link "Knowledge - Life Success „
CG - curiosity, knowledge in general
CS - a particular curiosity, a desire to acquire indepth knowledge in a particular area.
These motivational orientations are summarized
in three groups:
- Intrinsic motivation – CG, CS, NA, SD
- Extrinsic motivation – FI, KI
- Amotivation - AM

Fig. 11. Motivational orientations

Fig. 9. General maturity of learning and knowledge

77.8% of the students are at the stage called
“Target orientation” - the penultimate degree of
maturity in the attitude towards the knowledge and
learning. The change of values and the emphasis on
the development of the own abilities are very
characteristic for this stage. At this stage of their
development, the students consider the obtaining of
a diploma to be significant, considering the
knowledge only as a means of achieving a particular
social status or income, driven by the general
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At the moment the national value priorities in
Bulgaria may be at the heart of the fact that the
students do not see a relation between knowledge
and success in the life (understood as a social status
and income). Nearly every third respondent has
indicated an answer, indicative for amotivation
(13.5%) or attendance at the University only for the
diploma obtaining (14%). In practice, this means
that the academic behavior of more than ¼ of the
student society is strongly influenced solely or
mainly by obtaining a diploma, by the idea for the
higher education to be considered as an opportunity
for several years of freedom, pleasant and relatively
carefree life, or by pleasant self-perception to being
a student rather than as an worker or employee
without higher education.
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Perhaps surprisingly few (6.8%) are the
answers, related to the wishing for success "in
principle" - i.e. such type of answers would be given
by people who love the competition in general and
appreciate the victory in itself, regardless of the
field of its achievement. Other studies show
remarkably high levels of the achieving
motivational orientation among the Bulgarians.
Obviously, the student status is not considered a
particular success, and the striving of competing
with colleagues during the course of study is not a
very significant motivational factor.
Only less than 10% of students have also
indicated as a motive overall performance and
discipline (understood in this case as a character
trait). A similar proportion of the respondents also
showed a conscious selective attitude towards
economic and social sciences as areas of knowledge
(only 9.85%). The latter means that the professional

Spearman's
rho ZU

CorrelationCoef.
Sig. (2-tailed)
N

orientation of more than 90% of the students is
influenced by the prestige of the profession or by the
expectations of social and income status rather than
by a conscious and purposeful interest in the
economy and society as science and practices in
itself.
Quite higher is the relative weight of
motivations related to general, fundamental interest
in knowledge, inquisitive and research curiosity in
general, rather than in economic, social, legal and
management sciences (25%). Similar weight has
also the motive "knowledge gives more chances of
social realization" (22%).
4. Maturity and motivational orientations
4.1. Overall maturity and complexity of
thinking and motivational orientations

ZU
q_AM q_NA q_SD
**
1.000 -.095
.043
-.025
.
974

.003
974

.180
974

.440
974

q_FI
**
-.232
.000
974

q_KI
q_CG q_CS
**
**
.132
.131
.077
.000
974

.000
974

.016
974

Table 2. Correlation between general maturity to learning and knowledge and motivational orientations

Achieving the research goals requires
verification of the presence (or lack of) correlation
between maturity in terms of learning and
knowledge and motivational orientations.
As could be expected, the correlation between
maturity in attitudes towards learning and
knowledge and amotivation is inversely
proportional (-0.095). The highest degree of
maturity is related to the assessment of the higher
education institution as a place that develops the
potential and promotes the intellectual and
emotional growth. At this stage, the person develops
a strong internal localization of control, expressed
in personal responsibility for everything learned.
The examined correlated relation has confirmed the
hypothesis that the how lower is the maturity, the
higher is the amotivaion.
The survey showed that there is no correlation
between maturity in attitudes towards learning and
the competitive success. This also is expected and
logical. At this stage, the person has built up his/her
own evaluation criteria and the comparison with the
peers is not of particular interest. The highest level
of maturity implies the presence of striving to
competence, personal growth, self-improvement.
BULGARIAN JOURNAL OF
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This thesis is confirmed by the positive correlation
between the maturity of attitudes towards learning
and motivation induced by the thirst for knowledge
and success in life (0.131), and by the inversely
proportional dependency on the importance of the
diploma as a motivational benchmark (-232). The
mature attitude is related to the perception of
lecturers as a source of knowledge, of the higher
education institution - as a place for the
development of potential abilities, of the assessment
- just as a benchmark.
Motivational orientation of type "Selfdiscipline" does not correlate with the maturity.
This has its logical explanation - the student can be
disciplined, efficient, to follow and execute
deadlines and tasks just because "must so" or
because "this is how it's done".
The maturity in terms of learning is related
to curiosity, the attitude towards the knowledge.
Interestingly, there was no correlation with specific
knowledge. There may be essential is the fact that
some of the students have never studied economics,
nor special subjects that are part of the training in the
University of National and World Economy.
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Hypothesis 1: Not confirmed. There is no
relation between the high overall maturity and the
maturity in the attitude towards learning on the one
hand and the intrinsic motivational orientation on
the other.
Hypothesis 2: It is not confirmed in terms of
overall maturity. It has been confirmed in the second
studied dimension of maturity - the one in the
attitude towards learning. The study showed that
when the level of maturity in attitudes to learning is
low, the motivational orientation is extrinsic. As
could be expected, the low levels determined
aninversely proportional relationship with the
importance of the diploma itself and a straight
proportional one with the relation knowledgesuccess.
Hypothesis 3: Not confirmed - maturity levels
do not correlate with the amotivation.

Table 3. Correlation between "general maturity
and complexity of thinking" and "gender“
The verification for differences in student
maturity according to their gender showed that there
is a correlation between the overall maturity and
complexity of thinking and gender in the studied
population are more mature than men (Table 3).
Such correlation was not found between overall
maturity to learning and gender (Table 4).
The study showed that a majority part of the
students in the first year are not amotivated, and on
the contrary - they come to the university with
curiosity. Unfortunately, this is not enough to
provide a complete and effective educational
process. The efforts made only by the lecturers are
not enough. Students should come to the university
with clear ideas about what there awaits them, what
efforts they have to make, what are the acceptable
behavioral patterns. So the efforts of all those
involved in education and training, especially in the
area of secondary education, should be oriented
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towards developing a mature attitude towards the
learning process. Within the secondary education
system, it would be nice to be focused on building a
clear idea of what higher education offers, how it
contributes to personality development, and what
professional skills it can develop. Establishing a
clear link between the own efforts and the results
achieved, the development of internal localization
of control would be extremely beneficial for the
students. Giving an adequate assessment of the
diploma as such, the role of the lecturer and the
assessments would help students develop adequate
expectations and better assess their own place in the
educational process. This on the one hand would
facilitate the work of teachers at higher education
institution and, on the other, would help to make the
training system more efficient.
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