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Ðåçþìåòà

MRW ÌÎÄÅËÚÒ ÍÀ ÐÀÑÒÅÆÀ: ÂÚÇÍÈÊÂÀÍÅ, ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÅÌÏÈÐÈ×ÍÈ 
ÄÎÊÀÇÀÒÅËÑÒÂÀ

äîö. ä-ð Ìàðèÿ Íåé÷åâà

Ñòðàíèöà :7  Ðåçþìå: Статията се фокусира върху неокласическия модел на растежа с 
човешки капитал, разработен от Mankiw, Romer & Weil (1992), като един от най-широко 
използваните теоретични модели и инструмент за оценка в изследванията относно източниците на 
растежа.  Представено е математическото описание както на равновесното състояние, така и на 
краткосрочната динамика към равновесието. В допълнение са анализирани ключови разработки, 
които допълват и усъвършенстват структурата или иконометричната спецификация на модела. 

Êëþ÷îâè äóìè: неокласически модел на растежа; MRW модел; човешки капитал; образование

ÄÅÁÀÒÚÒ ÇÀ ÃÀÐÀÍÒÈÐÀÍ ÌÈÍÈÌÀËÅÍ ÄÎÕÎÄ
Äèàíà Ñúáîòèíîâà

Ñòðàíèöà 13: Ðåçþìå: Дискусията за гарантиран доход поставя въпроса за това, което едно 
справедливо и честно общество трябва да гарантира на всички: адекватна безусловна 
икономическа независимост. Дебатът за гарантирания доход разкрива кои са главните елементи за 
осигуряването на икономическата сигурност за всички хора. Но предоставянето единствено на 
гарантиран доход не може да замени колективната отговорност, която едно справедливо общество 
има, за осигуряване  на благосъстоянието на своите членове.
 Êëþ÷îâè äóìè: гарантиран минимален доход, отрицателен данък върху дохода, безусловен 
базов доход



ÏÐÅÄÏÎÑÒÀÂÊÈ È ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÍÀ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅÒÎ Â ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ ÍÀ 
ÄÀÍÚ×ÍÎ-ÎÑÈÃÓÐÈÒÅËÍÈß ÊÎÍÒÐÎË 

ãë. àñ. ä-ð Áèñòðà Íèêîëîâà 

Ñòðàíèöà :21  Ðåçþìå: При стратегическото планиране и фактическото осъществяване на 
дейността на Националната агенция за приходите (НАП) в България, от момента на създаването й – 
досега,  значително внимание се отделя на въпросите, свързани с взаимодействието 
(сътрудничеството, партньорството) с органите на изпълнителната, съдебната и законодателната 
власт в страната; с бизнеса, браншовите и други неправителствени организации; с медиите; с 
институциите на Европейския съюз, приходните администрации на други държави, както и с други 
ключови партньори. Причината за специалното внимание, което се отделя на тези въпроси е, че в 
сферата на данъчно-осигурителния контрол взаимодействието се ползва като средство за 
повишаване на неговата ефективност и ефикасност, които са фундаментални принципи и критерии 
за оценка на резултатите от реализацията му. Предвид актуалността и значимостта на 
взаимодействието в системата на НАП, в разработката е изследвана правната рамка (закони, 
инструкции, споразумения, договори и меморандуми), въз основа на която се реализират 
законосъобразните действия и мероприятия в тази насока; изведени са също така формите и 
насоките за неговото осъществяване, както и органите, институциите и лицата, с които по 
нормативен път е предвидена възможност НАП да осъществява взаимодействие. Въз основа на 
сравнителен анализ на предвидените нормативни възможности и действително извършените 
дейности и мероприятия са направени изводи и е разкрита степента на съответствие между „de jure” 
и „de facto” в тази сфера. В резултат на извършеното изследване, в заключението са направени 
конкретни препоръки за разширяването и усъвършенстването на взаимодействието в сферата на 
данъчно-осигурителния контрол.

Êëþ÷îâè äóìè: данъчно-осигурителен контрол; Национална агенция за приходите (НАП); 
правна рамка на взаимодействието; взаимодействие, сътрудничество и партньорство; система за 
финансов контрол

СПЕЦИФИКА НА АНАЛИЗА, ПРИЛАГАН ПРИ ПРОГНОЗИРАНЕ ЦЕНИТЕ НА 
AКЦИИТЕ  НА ПУБЛИЧНИЯ ПАЗАР

гл.ас.д-р Гергана Цончева, гл. ас. д-р Веселин Деков 

 Ñòðàíèöà 38: Ðåçþìå: В сферата на финансово-икономическия анализ се заражда и едно от 
най-сериозните разделения на специалистите, било то учени и практици, а именно това между 
поддръжниците на техническият анализ и техните критици, т.е. поддръжниците на 
фундаменталния/финансовия анализ. Фундаменталният анализ навлиза бързо в теорията и 
практиката на съвременните финанси и счетоводство, за разлика от техническия анализ. 
Фундаменталните анализатори изцяло зависят от финансовата /счетоводната  информация, за да 
стигнат до съответните финансови решения, докато техническите анализатори използват тренда на 
цените. Същите вярват, че колебанията на цените се извършват на основата на прогнозируеми 
модели на тяхното движение и при правилното им разчитане могат да се вземат икономически най-
изгодните решения за инвестиране. Инвеститорите, като едни от най-важните външни потребители 
на финансовата информация на публичния пазар се нуждаят от възможно най-точните и 
разбираеми данни при прогнозиране на цените на акциите, които да доведат до най-добрите и 
икономически обосновани решения. 
  фундаментален анализ, технически анализ, прогнозиране, инвеститорски Êëþ÷îâè äóìè:
решения
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Ðåçþìåòà

ÏÀÇÀÐÍÀÒÀ ÇÍÀ×ÈÌÎÑÒ ÍÀ 100% ËÎßËÍÈÒÅ ÄÎÌÀÊÈÍÑÒÂÀ
Ñèìåîí Æåëåâ

Ñòðàíèöà 49:  Êëþ÷îâè äóìè:  лоялност; 100% лоялност
  

УСПЕШНИ ПРАКТИКИ ЗА ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Êàìåëèÿ Âóíîâà � Íàðëåâà

Þëèÿí Íàðëåâ

Ñòðàíèöà :56  Ðåçþìå:Проучването на приносите на социалните предприятия има значима 
роля за обогатяване на съдържателните интерпретации на социалните структури. Те са 
доказателство за уменията, за способностите, за нагласите на социалните предприемачи, 
ръководители и лидери да набелязват цели, да вземат решения, да формулират политики и 
стратегии, както и да ги водят до успешен резултат. 

В резултат на посоченото, целта на настоящата статия е да се идентифицират, анализират и 
оценят показатели за оценка на приносите на социалните предприятия. За изпълнението на тази 
цел, се прилага качествен изследователски метод - изследване на успешни социално-
предприемачески случаи (Case-Study). Реализираното изследване позволява формулирането на 
ново знание относно същността и съдържанието на приносите на социалните предприятия, тяхното 
видово многообразие, формите им на проявление в социалната реалност и на тази основа – тяхната 
обективна оценка и измерване. Установените резултати биха могли да бъдат приложени при  
формиране и развитие на социални предприятия, както и при усъвършенстване на техните 
управленски и предприемачески механизми.

Êëþ÷îâè äóìè: социално предприятие, социално предприемачество, успешни практики
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ÍÀÃËÀÑÈ ÇÀ ÒÐÓÄ È ÏÐÎÁËÅÌÈ ÏÐÈ ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÀÒÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈß 
ÍÀ ÌËÀÄÈÒÅ ÕÎÐÀ Â ÁÚËÃÀÐÈß

Òàòÿíà Êè÷åâà

Ñòðàíèöà :75  Ðåçþìå: Световнатa икономическа, финансова и политическа криза през 
последните години предизвика сътресения във всички сектори и се отрази върху съдбата и 
трудовата заетост на много хора. Последиците от кризата рефлектираха болезнено и върху младите 
хора, като ги изправиха пред нови предизвикателства при преминаването им от образование към 
заетост, включително трудности при намиране на работа, дългосрочна безработица и социално 
изключване. Темата за младежката заетост е особено дискутирана и сред най-актуалните проблеми, 
както за страната, така и за Европа като цяло. В тези трудни условия България е изправена пред 
предизвикателството  да открие средствата, чрез които да открие и усвои потенциала на  младото 
поколение, които поради настоящата икономическа обстановка в страната са възпрепятствани да 
приложат своите знания и умения в практиката. Целта на настоящата статия е да разкрие какви са 
проблемите и причините за високите нива на младежка безработица в България и доколко нагласите 
за труд на младите хора влияят върху тяхната кариера. В статията са представени резултати от 
направено проучване на автора сред български младежи до 29 год.относно трудностите, които 
срещат при своята професионална реализация. 

Êëþ÷îâè äóìè: млади хора, младежка безработица, професионална реализация, нагласи за 
труд

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ В РЕВОЛЮЦИОННОТО 
ДЕЛО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
доц. д. пол. н. Ивайло Христов

Ñòðàíèöà 94: Ðåçþìå: Текстът разглежда социално-икономическите експликации, свързани 
с делото и личността на Васил Левски. И преди всичко  как Левски е боравил с финансовите ресурси 
и каква е тяхната роля в изграждането и функционирането на Вътрешната революционна 
организация. Практика бързо показва, че разковничето за успеха й са паричните средства, 
използвани  главно за закупуване на оръжие и изграждане на комуникационна система. Разгледани 
са източниците на финансов приток, формите на контрол, изграждането на материално-
техническата база, както и прилаганите от Левски силови методи за осигуряване на парични 
ресурси. Специално място е отделено на начина, по който Апостола борави с народните средства, 
граничещ с финансов аскетизъм

К  Левски, революция, парични средства, финанси, ресурси, приходи, разходи, ëþ÷îâè äóìè:
касова книга, квитанции, бюджет. 



1. Въведение

Икономиката на растежа е една от най-
популярните области на   изследване в 
съвременния икономикс. Разработките в тази 
насока се базират на две фундаментални групи 
модели: неокласическите модели на растежа и 
моделите на ендогенния растеж (Romer 1986, 
Lucas 1988). Базовият неокласически модел на 
растежа произтича от агрегатната функция на 
Cobb-Douglas при предположение за два 
производствени фактора – първичен труд и 
капитал  (Solow 1956, Swan 1956). С оглед 
неблагоприятните демографски процеси не 
толкова първичният трудов ресурс, колкото 
човешкият капитал и образованието се очаква да 
създават стимулираща растежа среда. Това, от 
своя страна, мотивира нарастващия интерес към 
и з с л ед ва н и я т а  от н о с н о  вл и я н и е то  н а 
образованието върху икономиката и по-
специално растежа.  

В тази връзка статията се фокусира върху 
неокласическия модел на растежа с човешки 
капитал на Mankiw, Romer and Weil (1992), 
наричан MRW модел от тук нататък. Тя 
представя теоретичната обосновка, ключово 
последващо развитие и допълване, както и 
основни емпирични изводи от изследванията, 
оценяващи този модел. Структурата на работата 
е  ка кто  с л ед ва :   с е к ц и я  2  п р ед с т а вя 
математическо описание на MRW модела, а 
секция 3 – разглежда най-важните насоки в 
разширението му. Накрая (секция 4) са дадени 
заключителни бележки. 
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ðàñòåæà: âúçíèêâàíå, 
ðàçâèòèå è åìïèðè÷íè 
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 Ìàðèÿ Íåé÷åâà*

*  доц. д-р Мария Нейчева  
     Бургаски свободен университет

1  Коефициентът на еластичност измерва очакваната процентна   
промяна в съвкупното производство при единица процентна 
промяна в количеството на съответния производствен фактор. 

2. Теоретична рамка и математическо 
описание на MRW модела

Неокласическият модел на растежа, 
разработен от Solow-Swan, се базира на 
агрегатната производствена функция от вида 
Cobb-Douglas с два производствени фактора:

                                                                   (1)

Използват се следните стандартни 
означения: Y е съвкупният продукт; K означава 
запаса от физически капитал; L е функцията на 
предлагане на труд, а A задава технологичното 
равнище; α измерва еластичността на съвкупния 
продукт по отношение на физическия капитал. 
Предполага  се  по стоянно равнище на 
технологиите, означено с A, предлагане на труд 
(L), нарастващо с темп n, екзогенен темп на 
спестявания и съответно нарастване на запаса от 
физически капитал (s) и постоянна норма на 
амортизация (δ). Mankiw, Romer и Weil (1992) 
разширяват модела чрез добавяне на човешкия 
капитал (H) като трети самостоятелен ресурс. 
Така функцията на производството в условия на 
постоянна възвращаемост от мащаба добива 
следния вид: 

                                                                  (2)

За разлика от (1) тук е въведен запасът от 
човешки капитал  (H )  и  съответно β  - 
еластичността на съвкупния продукт по 

1отношение на този капитал . Запазва се 
предположението за промяна на L и A с 
екзогенен темп, съответно n и g, както показва 
системата:

 nt
 L(t) = L(0) * e    (3a)

 gt A(t) = A(0) * e    (3b)

Замествайки (3) в производствената 
функция (2) и чрез съответни преобразувания, 
може да се изведе, че капиталовият ресурс в 
икономиката следва път на изменение, описван 
чрез:

aa -*= 1)()(*)( tLtKAtY

baba --***= 1)()()()()( tLtHtKtAtY
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Малките букви – k = K/AL, h = H/AL и y = 
Y/AL – означават съответната величина, 
изразена в ефективни единици труд. s  и s  са k h

нормата на натрупване на физическия и на 
човешкия капитал, а темпът им на амортизиране 
е един и същ (δ). Наличието на намаляваща 
пределна  възвращаемо ст  на  капит а ла 
предполага, че е в сила условието: α + β < 1. 

При тези начални условия капиталовият 
фактор се придвижва (конвергира) към  
дългосрочно равновесно равнище, зададено от 
системата (5):  

Замествайки системата уравнения (5) в 
производственат а  функция  (1 )  и  чре з 
логаритмуване дохода на глава от населението 
(y) може да се изрази по два начина: или като 
функция на инвестициите в човешки капитал s  h

(6a), или като функция на запаса от човешки 
* капитал h (6b), както е показано по-долу:

Mankiw и др. (1992, с. 428) посочват, че 
формата на структурния модел, изграден върху 
системата (6), трябва да се определя от 
разполагаемите данни. Ако те отговарят по-
точно на инвестиции в човешки капитал т.е. 
нормата на натрупване (s ), е удачно да се h

използва първото равенство. В противен случай, 
ако се използват данни за запаса (h*) , 
регресионният модел трябва да наподобява (6b). 

Краткосрочната динамика или пътя на 
конвергенция към равновесието се изразява чрез 
следната зависимост:

Тя показва, че темпът на промяна на 
дохода на единица е във функционална 
зависимост от равновесното си равнище (y*) и 
началното си състояние (y ). Използвайки 0

равенството за равновесния доход, (7) се 
трансформира в: 

Параметърът λ в горните равенства 
и з м е р в а  т е м п а  н а  ко н в е р г е н ц и я  к ъ м 
дългосрочното равновесие. Може да се изчисли, 
че ако делът на всеки капиталов фактор е α = β = 

21/3 и (n+g+δ) = 0.06, стойността на λ е 0.02 , 
което означава, че за 35 години икономиката би 
се придвижила наполовина до равновесието. В 
класическия модел на Solow липсва човешки 
капитал т.е. β = 0, което, от своя страна, означава 
два пъти по-бърза конвергенция (λ = 0.04). 

Ключов извод от модел на Solow е, че 
основна предпоставка за растеж на съвкупния 
продукт и дохода е ръстът на населението. 
Наличието на постоянен темп на растеж на 
технологичното равнище (g ) ,  както се 
предполага в (3b), също би детерминирало 
растеж на дохода. Все пак остава основният 
проблем с предположението за екзогенен 
технологичен прогрес без да се детерминират  
източниците му. Ако той е резултат от иновации, 
например, тогава иноваторите не могат да бъдат 
възнаградени, тъй като произведеният продукт 
ще се разпредели като плащане между труда и 
капитала. 

О б о г а т я в а н е т о  н а  с т а н д а р т н и я 
неокласически модел на растежа с човешки 

2  Това произтича от равенството за темпа на конвергенция λ =   
(n+g+δ)*(1-α-β), като параметрите са въведени по-горе в това 
изложение.  
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капитал следва същата логика, но и решава част 
от проблемите и празнините. Отново липсва 
потенциал за дългосрочен растеж поради 
намаляващата пределна възвращаемост на 
капитала и технологичният растеж, ако е налице 
такъв, е с екзогенен характер. Но, по-бавният 
темп на конвергенция е в синхрон с реалните 
наблюдения. Включването на човешкия капитал 
увеличава и влиянието на нормата на спестяване 
(s ) върху дългосрочното равновесие, тъй k

еластичността на дохода спрямо s   е (вж.6):k

В емпиричните изследвания MRW 
моделът обикновено се решава чрез регресия с 
ограничения (restricted regression), която свързва 
брутния вътрешен продукт на човек от 
населението или единица работна сила с 
измерителите на производствените фактори. 
Нормата на промяна на физическия капиталов 
запас (s ) се измерва чрез дела общите или k

частните инвестиции в БВП. По отношение на 
натрупването на човешкия капитал (s ) h

обикновено се изчислява като усреднен процент 
н а  у ч е н и ц и т е  в  с р ед н ото  у ч и л и щ е  в 
трудоспособна възраст за дълъг период от 
време. Mankiw и др. използват периода 1960-
1985 за изчисляване на s  при зависима h

променлива БВП на глава от трудоспособното 
население през 1985 г. Сумата (g + δ) е 0.05 за 
всички страни. Алтернативно, запасът от 
човешки капитал в равновесие (h*) в (6b) е 
уд ач н о  д а  с е  ап р о кс и м и р а  с  д е л а  н а 
трудоспособното население с определено 
равнище на образование, например поне средно 
(Neycheva 2013, 2016), или среден брой години 
на обучение, достъпни чрез популярната база 
данни на Barro и Lee (Barro-Lee, 2013).

3. Основни насоки при допълване на 
MRW модела и емпирични доказателства

В качеството си на важен инструмент за 
изследване  на  растежа  MRW  моделът 
претърпява редица допълвания и разширения. 
Те могат да се групират в две категории: 1). 
модификации на структурата на модела и 2). 
използване на алтернативни подходи и методи за 
решаването му. Основната им цел е най-вече да 
се постигне по-добра степен на приближение 

към реалните условия и обяснителна сила, тъй 
2като коефициентът на детерминация (adj. R ) за 

напредналите икономики е не по-висок от едва 
0.30. Следващите параграфи представят 
критичен обзор на тези разработки. 

Между изследванията в първата група 
трябва да се отбележи значителният принос на 
Nonneman и Vanhoudt (1996), които обогатяват 
модела чрез явно въвеждане на технологично 
ноу-хау с ендогенен характер. В общия запис на 
функцията на съвкупното производство се 
р а з г р а н и ч а ват  m  в и д а  кап и т а л  като : 
инфраструктура, оборудване, друг физически 
капитал, ноу-хау и др. Технологичният прогрес в 
с м и с ъ л  н а  с х е м и  и  р а з р а б о т к и  з а 
производствения процес и нови продукти се 
счита за форма на капитала, включен като 
отделен ресурс.  

Конкретният модел, който авторите 
оценяват,  предполага  т ри  фактора  з а 
производството (m = 3): физически капитал (k), 
човешки капитал (h) и технологично ноу-хау (τ).  
Последното се апроксимира чрез отношението 
между брутните  вътрешни разходи за 
изследване и развитие  (R&D) и брутния 
вътрешен продукт (БВП). По този начин 
обяснителната способност на регресията 

2нараства повече от два пъти като adj. R  скача от 
0.220 в случая с човешки и физически капитал 
(m = 2) до 0.732 за пълната спецификация (m = 
3). Това дава основание на авторите да твърдят, 
че техният модел обяснява 80% от вариацията на 
темпа на растеж между отделните страни в 
сравнение с едва 65% в оригиналния модел на 
Mankiw и др. 

Приносът на Knowles и Oven (1995) е в 
отчитането на здравния статус, който, в 
съответствие с по-широкия възглед, е важен 
фактор за качеството на човешкия капитал. 
Използвайки продължителността на живот като 
мярка за запаса от здравен капитал, те успяват да 
постигнат степен на приспособяване на модела 
(goodness-of-fit) за извадката от високодоходни 
икономики от 0.71. Резултатите сочат, че 
з д р а в н и я т  к а п и т а л  е  п о - с ъ щ е с т в е н а 
детерминанта на растежа от образователния. 

Както вече беше упоменато, втората 
насока в изследванията относно модела на 
Solow-Swan, обогатен с човешки капитал, е 
свързана с иконометричните методи на 
решаване и използваната метрика. Хипотезата, 
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ч е  в с и ч к и  с т р а н и  и м а т  и д е н т и ч н а 
производствена функция с еднакви параметри е 
твърде ограничаваща, поради което работата на 
Islam (1995) игнорира това допускане. Запазва се 
една и съща 5%та норма за сумата от технически 
прогрес и амортизация на физическия капитал, 
но, в същото време, се два възможност 
съвкупната производствена функция да варира 
по отношение на параметъра за промяна на 
производителността. Използвайки панелни 
данни моделът се решава за 5-годишни времеви 
интервали, като се постига подобрение на 
коефициент на детерминация от 0.85 за 
извадката с напреднали страни.  

Подходът на Islam за решаване на MRW 
модела в случай на панелни данни широко се 
прилага от последващите разработки. Такъв е 
случаят с Easterly и Levine (2001), които 
въвеждат регионални дъми променливи за 
вариращите нива на производителност и 
технологичния параметър (A). Разширявайки 
предмета на проучване, те се фокусират и ролята 
на икономическата политика. Образованието, 
степента на отвореност на икономиката, 
инфлацията, размера на държавния сектор се 
оказват силно корелирани с икономическия 
растеж. 

Lee, Pesararan и Smith (1997) дават 
възможност страните да се различават по 
равнище, ръст и скорост на конвергенция, като 
така отговарят на реално наблюдаваните 
процеси.  Те развиват стохастична версия на 
модел на Solow, като моделират хетерогенните 
параметри чрез случайни коефициенти и 
и з п о л з в а т  м е т о д а  н а  м а к с и м а л н а т а 
правдоподобност (maximum likelihood) за 
оценка. От своя страна, Madala и Wu (2000) 
прилагат итеративен Bayesian подход, за да 
решат проблема с хетерогенността. Те твърдят, 
че подобряват резултатите на Lee и др. (1997), 
чийто метод за решаване не е ефективен в случай 
на наличие на лагови променливи.   

Трябва да се отбележи и приносът на 
Durlauf и Johnson (1995) за използване на 
регресионно дърво, което позволява да се 
идентифицират множество режими в данните и 
групират заедно страните, споделящи еднакъв 
статистически модел. Значим резултат постига и 
Temple (1998). Когато премахват Португалия и 
Турция от извадката за ОИСР, силата на 
приближение на регресията се свива от 0.35 до 

0.02. Това насочва към извода, че моделът почти 
няма обяснителна сила за повечето от 
напредналите страни.   

Felipe и McCombie (2005) предлагат 
алтернативно решение за подобряване на слабия 
резултат за извадката страни от ОИСР – 
премахване на ограничението за еднаква норма 
на технически прогрес за страните членки. Те 
изчисляват равнището на технология чрез 
дуалната форма на производствената функция 
от вида: 

1-α αA(t) = B w(t) r(t)        (9)0

Оттук може да се изведе нормата на 
прогрес и да се отчете за отделната страна. В 
израза по-горе, с w  е означен темпът на ръст на t

работните заплати, r  е ръстъ на печалбата, t

докато α е делът на капитала в брутния доход. 
2

Така силата на приближение (R ) на структурния 
модел се увеличава до 0.85 за най-развитите 
икономики в глобален мащаб. 

Влиятелното изследване на Hanushek и 
Kimko (2000) адресира друг важен проблем, 
свързан с измерването на човешкия капитал. Те 
посочват, че индикаторите за формално 
образование като норма на записване в 
основното и в средно образование е възможно да 
не представят акуратно нито запаса от човешки 
капитал, нито нарастването му в условия на 
промени от демографско естество или в 
образователната политика. Затова, независимо 
че не прилагат директно MRW модела, те 
решават регресионно уравнение, което свързва 
средногодишния темп на промяна на реалния 
БВП на глава с показател за качеството на 
работната сила, по-конкретно когнитивните 
умения на учащите се в средното училище, 
измерени чрез резултати от международно 
признати стандартизирани тестове. Добавянето 
на индикатор за качеството към количеството на 

2
човешкия капитал увеличава R  повече от два 
пъти: на 0.73 от 0.33. 

Както вече беше посочено, оценката на 
MRW модела става предимно чрез крос-секшън 
(cross-section) регресии. Недостатък на този 
метод е липсата на възможност да се очертаят 
различията и особеностите на процеса на 
икономически растеж между отделните страни. 
Няколко изследвания прилагат времеви (time 
series) анализ към отделно взета страна. За 
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Гърция Tsamadias и Prontzas (2012) обвързват 
брутната норма на записване в средното 
училище в дадена година с ръста на БВП в 
следващите две години. Все пак, проблемът на 
този тип спецификация е, че е необходимо да 
минат пове от две години, за да бъдат учениците 
напълно интегрирани на пазара на труда и 
икономиката.

Друг проблем, заслужаващ внимание, е, че 
MRW моделът не разграничава различните 
видове човешки капитал. Това би могло да 
създаде неточности при резултатите, ако 
производителността на отделните подгрупи 
човешки капитал, разграничени според 
придобитата образователна степен на работната 
сила, например, е различна – например според 
придобитата образователна степен. В отговор на 
това Neycheva (2016) разделя националния запас 
от човешки капитал, като диференцира 
инвестициите в средното от тези във висшето 
образование. Чрез регресия в редуцирана форма 
се сравнява ефектът на образователните 
равнища върху растежа в три икономики: 
България, Чехия и Естония. За първата е 
изведено или негативно, или статистически 
незначимо влияние, докато за Естония висшето 
образование  се  оказва  в  положителна 
зависимост с темпа на промяна на реалния доход 
на единица. Правдоподобно обяснение за 
получените значителни различия е наличието на 
по-големи вертикални несъответствия в 
квалификцият а  на  пазара  на  т руда  за 
българската икономика. 

4. Заключение
Доминиращото изследване на Mankiw, 

Romer и Weil (1992) изгражда фундаментална 
р а м к а  з а  о ц е н к а  н а  и з т о ч н и ц и т е  н а 
дългосрочния растеж в съвременните пазарни 
икономики чрез експлицитно въвеждане на 
човешкия капитал като отделен фактор за 
производството в неокласическия модел на  
Solow-Swan. Като първи от този вид, MRW 
моделът продължава да се развива с цел 
увеличаване на степента на приближението му 
към реалните данни особено в случая за 
напредналите страни. Във връзка с това 
настоящото изследване цели да обобщи най-
в а ж н и т е  п р и н о с и  п о  о т н о ш е н и е  н а 
структурните и иконометрични модификации. 
Н е щ о  п о в еч е ,  к р и т и ч н и я  п р е гл е д  н а 

литературата позволява да се начертаят и насоки 
за бъдеща работа като: отчитане на на влиянието 
на земята и природните ресурси за страните, 
чието развитие е зависимо от тях;  дизагегиране 
на запаса от човешки капитал и последваща 
оценка на компонентите му; усъвършенстване 
на методите за оценка с цел осигуряване на 
задравина на иконометричния резултат.  
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Äåáàòúò çà ãàðàíòèðàí ìèíèìàëåí äîõîä

Въведение: Исторически корени на 
идеята за гарантиран доход

Идеята за гарантиран доход има дълга 
история както в политическата, така и в 
икономическата мисъл. Историческите корени 
на идеята са три: идеята за минимален доход се 
появява за първи път в началото на XVI век 
(Томас Мор, Йоханес Лудовикус Вивес); 
идеята за безусловна еднократна помощ се 
появява в края на XVIII век (Томас Джеферсън, 
Маркиз дьо Кондорсе, Томас Пейн); двете 
идеи се обединяват за първи път като идея за 
безусловен базов доход в средата на XIX век 
(Ейбръхам Линкълн, Хенри Джордж, Едуард 
Белами).

През 30-те години на XX век (по времето 
на Великата Депресия) Франсис Таунсенд 
предлага правителствени плащания от 200 
долара всеки месец на хората над 60 години. 
Тази своеобразна пенсия за старост дава 
възможност както на възрастните да получат 
финансова независимост, така и възможност за 
възстановяване и просперитет на икономиката. 
За постигане на икономическо възстановяване 
от реципиентите се изисква да напуснат всяка 
работа, която извършват срещу заплащане, 
както и да изразходват цялата сума пари всеки 
месец, с цел създаване на работни места за 
млади работници. За да бъдат събрани нужните 
средства е предложен данък върху продажбите в 
размер на 2%. Близо 2.2 милиона души 
подкрепят идеята, която помага за въвеждането 
по-късно на осигурителната система.

През 1934 г. е създадено движение за 
споделяне на богатството, което изисква 
гарантиран доход от 5000 долара годишно за 
всяко семейство. През 1935 г. подкрепящите 
идеята са 7.7 милиона души. Основателят на 
движението Хю Лонг предлага необходимите за 
целта средства да се събират чрез увеличаване 

на данъците на най-богатите.
Социалният  кредит  е  фило софия, 

предложена от Клифърд Хю Дъглас, в книга 
със същото заглавие, публикувана през 1924 г. 
Интердисциплинарната философия включва 
идеи от икономиката, политическата наука, 
историята,  счетоводството и физиката. 
Социалният кредит има за цел да предостави 
абсолютна икономическа сигурност на 
индивидите.

На 1 януари 1944 г. Франклин Рузвелт 
заявява, че истинска индивидуална свобода не 
може да съществува без икономическа 
сигурност и независимост. Хората, които са 
гладни и без работа са лесно податливи на 
идеите на диктаторите, твърди Рузвелт. Затова 
трябва да бъде създаден нов модел на сигурност 
и просперитет за всички – независимо от 
статута, расата или вярванията.

В Пътят към робството (1944) Фридрих 
фон Хайек представя идеята за осигуряване на 
хората на сигурността на минималния доход.  
Той твърди, че несъмнено на всеки човек трябва 
да бъдат осигурени известен минимум храна, 
подслон, дрехи, достатъчни да запазят здравето 
и способността му да се труди. На това следва да 
се гледа не като на привилегия, а като на 
легитимно право. Предоставянето на този 
минимален доход за всички става не чрез пазара, 
а извън него, като допълнение на пазарната 
система.

Питър Дракър предлага „предвидим план 
за доходите“ в Новото общество (1949, 1962, 
1999). Предвидимият доход би премахнал 
несигурността,  страха от неизвестността и 
дълбокото чувство на несигурност, с което 
работниците непрекъснато живеят. Дракър 
гледа на гарантирания доход като на минимален 
и променящ се при промяна на икономическата 
ситуация. Той отхвърля идеята за гарантирани 
работни места или заплати.

В Капитализъм и свобода (1962) Милтън 
Фридман разглежда методите за помощ на 
бедните и прави заключението, че най-добрият 
начин за това е отрицателният данък върху 
дохода. Предимството на този данък е в това, че 
той е насочен точно към проблема за борба с 
бедността. Предоставената помощ е под 
формата на пари. Обхваща всички и може да 
замени съществуващите социални програми. 
Ясна е и цената, която обществото ще трябва да 

Äåáàòúò çà 
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плати за въвеждането му. Работи извън 
пазарната система. В Свобода на избора (1980) 
Фридман предлага да бъдат заменени всички 
специални социални програми с една обща 
програма на допълнителни доходи под формата 
на пари – отрицателен данък върху дохода.

 В Свободни хора и свободни пазари 
(1963) Робърт Теобалд заявява, че стремежът 
към бързо растяща икономика, способна да 
осигурява работни места на всички, ни прави 
зависими от непрекъснато и безкрайно 
потребление.  Теобалд предлага установяването 
на нови принципи, специално създадени за 
прекъсване на връзката между работа и доход. 
Създаване на принцип за осигуряване на 
стабилна икономическа база за всеки индивид. 
Принципът ще се отнася за всеки член на 
обществото и няма да бъде обвързан с 
изисквания. Базовата икономическа сигурност е 
продължение на настоящата система за 
социално осигуряване в свят, в който работните 
м е с т а  н а м а л я в а т.  З а т о в а   в ъ з н и к в а 
необходимост за възприемане на идеята за 
абсолютно конституционно право на доход.

 Джон Кенет Голбрайт призовава за 
гарантиран доход в редица статии през 60-те 
години на XX век и във второто издание на 
Общество на благоденствието.  В статия от 
1966 г. той твърди, че осигуряването на всеки на 
минимален доход е ефективното решение за 
справяне с бедността. В статия от 1999 г. 
Голбрайт пише за големия брой бедни дори и в 
богатите страни, като отговорът според него е 
всеки да получава гарантиран базов доход.

 През 1968 г. Пол Самуелсън заедно с 
други известни икономисти – Джон Кенет 
Голбрайт, Робърт Лампман, Харолд Уатс и 
Джеймс Тобин – публикува писмо, в което 
настоява Конгресът да приеме национална 
система за гарантиран доход. Писмото е 
подписано от  повече от 1200 икономисти.

 През 1968 г. Линдън Джонсън назначава 
национална комисия относно програмите за 
доходите, която трябва да изследва нуждите на 
бедните американци и да даде препоръки. 
Комисията работи над 22 месеца, а докладът е 
готов през ноември 1969 г.  Основната 
препоръка, посочена в доклада, е създаването на 
програма за универсален доход, финансирана и 
управлявана от федералното правителство, 
която да предоставя плащания на всички, които 

се нуждаят от помощ. Плащанията ще 
осигуряват базов доход за нуждаещите се 
семейства или индивиди.

На 8 август 1969 г. Ричард Никсън 
заявява, че правителството се е провалило в 
опитите да помогне на бедните чрез системата 
на публичните социални програми. Той 
предлага да бъде премахната настоящата 
социална система, като бъде заменена с нов план 
за подкрепа на семействата. Новата система 
трябва да осигури базова федерална подкрепа, 
така че децата във всеки щат да имат поне 
минимално необходимите условия за живот.  
П л а н ъ т  з а  п од к р е п а  н а  с е м е й с т в ат а 
представлява на практика предоставяне на 
гарантиран доход и се радва на всеобщо 
од о б р е н и е .  П р и е т  е  о т  К а м а р ат а  н а 
представителите, но не получава подкрепата на 
финансовата комисия на Сената.

 От 1968 до 1978 г. Федералната служба 
за икономически възможности провежда 
редица експерименти, при които социалните 
помощи са заменени с гарантиран доход. Факти 
от анализа на резултатите сочат, че общите 
часове работа намаляват средно с около 6% (не 
повече от 9%). Спадът е най-вече сред 
омъжените жени и тийнейджърите, но не и сред 
мъжете. Докладваните случаи са на хора, които 
се връщат в училище; хора, които напускат 
неудовлетворяваща ги работа в стремеж да 
намерят по-добра; хора, оставащи си у дома, 
когато са болни, вместо да отидат на работа; 
хора, които остават вкъщи, за да се грижат за 
болен член от семейството.

 С е н ато р  Д жо рд ж  М а к г а въ р н  в 
кампанията си за президент през 1972 г. 
предлага т.нар. „Демогрант“  -  гарантиран 
доход в размер на 1000 долара за всеки 
американски гражданин. Джеймс Тобин е 
икономистът, разработил плана за гарантиран 
доход на Джордж Макгавърн. В редица статии от 
60-те години на XX век Тобин подкрепя идеята 
за гарантиран доход. Той е един от икономистите 
(заедно с Джон Кенет Голбрайт, Пол Самуелсън, 
Робърт Лампман и Харолд Уатс), които 
подписват писмото в подкрепа на идеята.

 По време на дебатите относно планъа в 
подкрепа на семействата на Никсън, Джералд 
Форд е лидер на малцинството в Камарата, 
както и основният застъпник на плана в 
Конгреса. Той активно защитава идеята и след 
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като  е  избран  за  пре зидент  подкрепя 
предложението за данъчен кредит, като го 
превръща в закон през 1975 г. Системата за 
данъчен кредит осигурява добавки към дохода 
за бедните работници, дори и да не са 
безработни. Това всъщност е сложна система за 
данъчни облекчения, при която обаче много хора 
не успяват да получат финансиране, независимо 
от факта, че отговарят на условията. Въпреки 
несъвършенствата, това е най-ефективната 
програма за борба с бедността в САЩ.

 Джими Картър  е  губернатор на 
Калифорния по време на дебатите относно 
плана за подкрепа на семействата на Никсън. По 
време на кампанията за президент през 1976 г. 
Картър призовава за мащабна реформа на 
социалната система и получава значителна 
подкрепа от избирателите. Той предлага 
програма за по-добри работни места и доходи 
през 1978 г., но не успява да я прокара в 
Конгреса.

 През 1969 г. в Аляска е открит петрол. 
Джей Хамънд, републиканец, губернатор на 
Аляска от 1974 до 1982 г., налага идеята за 
преразпределение на част от дохода от петрол 
между живеещите в щата. Конституцията на 
Аляска е променена, като е създаден Alaska 
Permanent Fund в полза на настоящите жители и 
бъдещите поколения. Процент от парите от 
петрола отива във фонда, който е постоянен, 
защото парите се инвестират в диверсифициран 
портфейл.  Дивидентите се изплащат всяка 
година на всеки законен жител на щата, който е 
пребивавал на територията на Аляска повече от 
6 месеца годишно. Първият дивидент е изплатен 
през 1982 г., когато всеки жител получава 1000 
долара, като през 2008 г. сумата достига 3269 
долара,  а  през  2016 г.  е  1022 долара. 
Количеството пари варира всяка година в 
з а в и с и м о с т  о т  ц е н а т а  н а  п е т р о л а , 
и н в е с т и ц и о н н и я  п о р т ф е й л ,  о б щ и т е 
икономически условия. Дивидентите се 
изплащат през октомври или като чек, или като 
д и р е к т е н  д е п о з и т  в  б а н ко в а  с м е т ка . 
Изследвания показват, че хората използват 
парите за изплащане на дългове, за изпращане 
на децата в колеж, за спестяване за пенсия. По 
време на трите десетилетия от началото на 
фонда, във всички останали щати се забелязва 
нарастване на подоходното неравенство, докато 
А л я с к а  е  е д и н с т в е н и я т  щ а т,  к ъ д е т о 

неравенството намалява.
 Световната мрежа за безусловен доход 

(BIEN – The Basic Income Earth Network) е 
създадена през 1986 г. като Европейска мрежа за 
безусловен доход (Basic Income European 
Network), като през 2004 г. се превръща в 
световна мрежа. Това е международна мрежа, 
която служи като връзка между индивиди и 
групи, които се занимават или проявяват 
интерес към базовия доход. Тя инициира 
дискусии по тази тема из целия свят. Създатели 
на мрежата са Филип ван Парис и Гай 
Стандинг.

 Анализаторът на технологичните и 
икономически тенденции Джеръми Рифкин в 
Краят на труда (1995) разглежда заместването 
на работниците от машини поради напредъка на 
автоматизацията и информационната епоха. Тъй 
като с напредъка на технологиите работните 
места в пазарната икономика все повече ще 
намаляват, единственият ефективен начин за 
справяне с проблема е да се осигури на хората 
(изместени от високопроизводителните 
машини)  някакъв  вид  правителствено 
гарантиран доход. С гарантиран доход, 
не зависим от  техните  работни ме ст а , 
работниците биха били по-свободни да следват 
своите собствени желания и да се адаптират към 
променената ситуация. Адаптивността би 
п о з в ол и л а  п о - гол я м а  г ъ в ка в о с т  и  н а 
работодателите, както и ползи за обществото 
като цяло.

 Брус Акерман и Ан Алскот в Общество 
на заинтересованите страни (1999) предлагат 
практичен план – при пълнолетие всеки 
американец да получи гарантирани 80000 
долара. Планът се стреми към справедливост, 
като се възползва от капиталистически 
ценности, свързани с важността на частната 
собственост. Той показва пътя към общество, 
което е по-демократично, по-производително и 
по-свободно. Предложенията за базов доход 
призовават за гарантиране на безусловни 
плащания всяка година на всеки пълнолетен 
гражданин. Всеки ще получава базов доход, 
независимо от останалите си доходи и 
богатства. Базовият доход дава свобода и 
сигурност без обвързване. Така автоматично се 
допълват ниските заплати без бюрократични 
п р еч к и  и  с л ож н и  суб с и д и р а н и я .  П р и 
предоставяне на базов доход повече хора могат 
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сами да избират дали да работят на пълен или 
непълен работен ден, да предпочетат повече 
пари или повече развлечения.

Дебатът за гарантиран минимален доход в 
началото на XXI век се засилва с възраждането 
на идеята за безусловен базов доход (ББД). Това 
означава схема за предоставяне на доход, при 
която държавата осигурява минимално равнище 
базов доход за продължителен период от време 
на всеки пълнолетен гражданин, независимо от 
положението или нуждите му, без никакви други 
условия. Доходът е:

Универсален: всеки, независимо от 
възраст, произход, място на пребиваване, 
професия и т.н. може да получава този доход.

Индивидуален: Всеки има правото на ББД 
на индивидуална база, тъй като това е 
единственият начин да се осигури независимост 
и да се избегне контролът от други индивиди. 
ББД е независим от семейното положение, 
съвместното съжителство или семейното 
състояние, или от дохода и собствеността на 
друг член на домакинството или семейството.

Безусловен: Като човешко право ББД няма 
д а  з а в и с и  о т  н и к а к в и  у с л о в и я ,  к ат о 
задължението да се приема платена заетост, да 
се извършват услуги в полза на общността, да се 
поддържа поведение, свързано с традиционна 
джендърна роля. Няма да зависи от размера 
дохода, спестяванията или собствеността.

Достатъчно висок: Размерът трябва да е 
достатъчен за осигуряването на приличен 
стандарт на живот, отговарящ на социалните и 
културни  ст андарти  на  обще ството  в 
съответната страна. Трябва да предпазва от 
материална бедност и да осигурява възможност 
за участие в обществения живот и достойно 
съществуване.

Доводи в подкрепа на идеята за 
гарантиран доход

Премахване на бедността

Гарантираният доход е средство за 
намаляване и премахване на бедността. Във 
времена  на  нарастващо икономиче ско 
неравенство и незкоренима бедност идеята 
става все по-атрактивна.

Свобода и индивидуални възможности

Най-силният аргумент е свързан с 
вижданията за социална справедливост, 
равенство и свобода. Гарантираният доход 
позволява на индивидите да осъществят 
о бе щ а н и я т а  и  въ зм ож н о с т и т е ,  ко и то 
обществото предлага.

Социално и демократично гражданство

Икономиче ската  сигурно ст,  която 
гарантираният доход предоставя, е особено 
важна за самоуправлението в лични сфери като 
семейството, пазара на труда и демократичните 
механизми за политическо управление.

Равнопоставеност между половете

Бедността често означава налагането на 
дискриминационни социални и икономически 
о т н о ш е н и я  н а  ж е н и т е .  Д ж е н д ъ р н о т о 
разпределение на труда, изразяващо се в 
диспропорционални отговорности на жените в 
сферата на предоставянето на грижи, допринася 
за по-уязвимото положение на жените на пазара 
на труда. Гарантираният доход би довел до 
признаването на ползата и производителния 
характер на всички човешки дейности, 
включително и незаплатените грижи на жените 
за семейството.

Споделена обществена собственост

Справедливо стта  изисква  част  от 
продуктите в обществото (колективното 
богатство и ресурси) да бъдат споделени с 
всички, които са част от това общество. Пример 
за това е дивидентът, който се разпределя в 
Аляска.

Гъвкав и справедлив пазар на труда

Работниците, които получават гарантиран 
доход, могат  да изберат да започнат свой бизнес, 
да работят почасово, да вземат творчески отпуск 
или да приемат интересна, но по-ниско платена 
работа. Гарантираният доход би дал на 
индивидите възможността да отделят енергия за 
социално необходими и ценни трудови 
дейности, които не са платени. Той може също 
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така да засили силата на труда при преговорите с 
капитала.

Устойчивост на природната среда

Гарантираният доход би осигурил 
скромен, но устойчив жизнен стандарт за 
всички, в контекста на по-устойчивата 
икономика с по-ниски нива на потребление, но с 
по-високо икономическо преразпределение. 
Икономическата зависимост от заплащането на 
труда, която е централна за историческото 
развитие на капиталистическите икономики, 
също би била преодоляна.

Характеристики на  различните 
предложения за гарантиран доход

Четири критерия характеризират и 
разграничават различните предложения за 
въвеждане на гарантиран доход: степен на 
универсалност при достъпа; степен на 
условност при предоставянето; адекватност на 
равнището на помощта; интегриране с другите 
социални програми.

Универсалност
Въпросът за универсалността се отнася до 

частта от населението като цяло, която е 
обхваната от  политиката.  Колкото по-
универсална е помощта, толкова по-голяма част 
от населението би била включена. Като помощ с 
висока степен на универсалност гарантираният 
доход би бил предоставян на всеки отделен член 
на обществото, независимо от равнището на 
дохода. Тази широкообхватна универсалност 
поставя въпроса за разходите и дистрибутивната 
равнопоставеност. Възникват въпроси относно 
вертикалното икономическо разпределение, тъй 
като хората с високи доходи получават същата 
помощ както и хората с ниски доходи.

Условност 
Условността е свързана с условията, които 

ограничават достъпа на хората до съответната 
програма. Повечето от съществуващите 
социални програми имат редица условия, на 
които реципиентите трябва да отговарят, за да 
получат достъп до помощта. Гарантираният 
доход е различен с това, че е безусловен. Това е и 
е д н о  о т  н а й - з н ач и м и т е  п о л и т и ч е с к и 

препятствия за приемане на реформата.

Адекватност
Предложенията варират значително от 

гледна точка на размера на средствата, които 
следва да бъдат изплащани като гарантиран 
доход. Някои от предложените равнища 
превишават, други са значително под нивото, 
което се възприема като адекватно. На 
гарантирания доход се гледа както като на 
допълнителен източник на средства, така и на 
частичен доход, а понякога и като на основен 
доход. Предложенията се различават както по 
форма, така и по продължителност – могат да 
включват както редовен поток от доход (като 
плащанията се получават седмично, месечно 
или годишно), така и помощи, които имат 
времеви ограничения (до няколко години).

Интегриране
О с н о в н и я т  в ъ п р о с  е  д о к о л к о 

предложението за  гарантиран доход е възможно 
да бъде интегрирано с другите социални 
програми. Някои от привържениците на идеята 
за гарантиран доход настояват той да замени 
повечето от социалните програми (като 
помощите за безработица, социален асистент, 
публични пенсии). Според други предложения 
гарантираният доход може да бъде допълнен с 
редица други публично предоставяни услуги.

Модели на гарантиран доход

Минималистичен либертариански 
модел  –  Характеризира  се  със  силна 
универсалност на гарантирания доход, който е 
на ниско равнище с минимално осигуряване на 
други социални услуги и финансова помощ.  

 Този модел предоставя базов гарантиран 
доход на всички пълнолетни жители, без да 
обвързва получаването му с условия. Помощта 
се осигурява на такова равнище на дохода, което 
е в състояние да извади индивидите от 
бедността. Главният проблем тук е как да се 
запази стимулът за извършване на платен труд. 
Гарантираният доход се прилага заедно с 
премахването на много от социалните програми 
и публичните услуги, предоставяни от 
правителството. Това прави модела силно 
универсален и безусловен. Адекватността на 
модела обаче е слаба и той не е интегриран с 
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други средства за социална сигурност и 
осигуряване на публични блага. Пример за такъв 
модел е предложената от Милтън Фридман 
схема за осигуряване на минимални доходи за 
хората с най-ниски доходи чрез въвеждането на 
отрицателен данък върху дохода.

Смесен социален модел – Това са модели 
на гарантиран доход, които много наподобяват 
съществуващите социални системи с частични 
и  у с л о в н и  п ом о щ и ,  с  р ед и ц а  н и ва  н а 
предоставяните услуги и интегриране с други 
социални програми.

Предложенията за гарантиран доход в този 
модел са частични и обикновено включват 
ограничена част от населението в зависимост от 
възрастта, равнищата на дохода и участието на 
пазара на труда. Тези предложения не са 
напълно универсални и са доста различни по 
о т н о ш е н и е  н а  а д е к в а т н о с т т а  и л и 
универсалността на помощта. Тяхната главна 
характеристика е смесицата от мерки, свързани с 
доходите. Моделът е силен по отношение на 
интеграцията с другите социални програми. 
Предложенията, включващи ограничено 
прилагане на елементи, свързани с гарантиран 
доход, се характеризират с ниски помощи, 
ограничен брой реципиенти и обвързване с 
платен труд – те имат слаба адекватност, 
намалена универсално ст и варират по 
отношение на условността. Интеграцията с по-
традиционните и индивидуални мерки за 
социална сигурност е висока. Предложенията, 
включващи в по-голяма степен елементи, 
свързани с гарантиран доход, предлагат 
дългосрочни, адекватни и нестигматизиращи 
помощи на реципиенти, от които не се очаква да 
участват на пазара на труда (възрастни и хора със 
сериозни увреждания), както и краткосрочна, 
спешна помощ за други реципиенти, успоредно 
с помощ от други социални програми (например 
за безработица). На подпомагането на доходите 
се гледа като на свързано с колективното 
о с и г у р я в а н е  н а  с о ц и а л н и  б л а г а . 
Универсалността и адекватността са силни.

Модел на базов доход – Универсалност и 
безусловност, допълнени с по-щедри нива на 
помощи и различна степен на интеграция с 
другите програми.

В този модел гарантираният доход трябва 

да осигури материалната база за истинска 
с в о б о д а  н а  в с и ч к и  ч р е з  з н ач и т е л н о 
п р е р а з п р е д е л е н и е  н а  б о г а т с т в о т о . 
Предложенията от този тип имат за цел да 
елиминират  бедно стт а  и  да  о сигурят 
универсален и безусловен доход. В този модел 
помощта бива изплащана от държавата на всеки 
индивид (или домакинство), независимо от 
дохода или богатството на индивида (или 
домакинството),  като средствата се осигуряват 
от  публично контролираните  ре сурси. 
Плащанията са в пари и няма никакви 
ограничения за какво да бъдат използвани. 
Помощта се изплаща редовно, обикновено 
всеки месец. Всички членове на обществото 
получават доход (под членове на обществото 
може да се разбира законните граждани или 
законно пребиваващи на територията на 
страната). Плащането е безусловно: няма 
ограничения, свързани с размера на дохода или 
изисквания за полагане на труд. Равнището на 
гарантирания доход се определя така, че да е в 
състояние да повиши всички доходи над 
равнището на бедността. Това е моделът, 
предложен от Филип ван Парис (Парис твърди, 
че реформа от този вид е съизмерима с отмяната 
на робството и въвеждането на всеобщото 
избирателно право).

Критика на идеята за гарантиран доход

Ефект върху стимулите за труд
Когато някой получава щедра безусловна 

помощ, може да спре да работи, особено ако 
работата му е уморителна и ниско платена. 
Реципиентът може да реши, че комбинацията от 
свободно време и гарантиран доход е за 
предпочитане пред ползите, които платеният 
труд може да предложи.  Ако голям брой хора 
предпочетат да напуснат работа, за да живеят 
е д и н с т в е н о  с  б е з у с л о в н и я  д о х о д , 
икономическата производителност и растеж 
биха  по страдали.  Привържениците  на 
гарантирания доход отговарят на тези критики, 
като изтъкват, че гарантираният доход на 
практика помага за по-креативно, гъвкаво и 
продуктивно участие в много по-разнообразни 
дейности, било то платени или незаплатени. Що 
се отнася до въпроса с участието на пазара на 
труда, критиките са, че гарантираният доход 
представлява субсидия за работодателите и 
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повод за намаляване на заплащането на труда на 
работниците.

Реципрочност
Предоставянето на гарантиран доход на 

индивиди, които избират да не работят (срещу 
заплащане на пазара на труда или в полза на 
общността), нарушава моралния принцип на 
реципрочността. Като минимум, индивидите 
имат задължение да работят според своите 
способности. Да се получава нещо срещу нищо е 
не справедливо.  От тази гледна точка , 
разделянето на дохода от приноса просто 
насърчава паразитизма. Вместо да бъде 
значителна стъпка и стимул за включване в 
дейности в полза на общността, гарантираният 
доход може да доведе до пасивност и социално 
изключване.

 Разходи
Всяка форма на гарантиран доход – било то 

универсален или целенасочен, предоставен като 
демогрант или като отрицателен данък върху 
дохода – очевидно включва значителни 
правителствени разходи. Повишаването на 
данъците е политически непопулярна мярка. 
Насочването на значителна част от публичните 
п р и хо д и  з а  о с и г у р я в а н е  н а  б а з и с н а 
икономическа сигурност за всички е доста 
дискусионен въпрос. Различни икономически 
модели изчисляват разходите за базов доход 
(универсална помощ, установена на линията на 
равнище на бедността) или за гарантиран доход 
(изплащан като универсална помощ за доходи 
под линията на бедността, комбиниран с данък 
върху дохода), като стигат до извода, че 
разходите  за осигуряване на първия са много 
по-високи от тези, нужни за предоставянето на 
втория (който в същото време успява да намали 
бедността).

Други въпроси

Идеологически реакции
Всяка програма за гарантиране на 

доходите изисква държавата да преразпределя 
доходите с цел по-голяма справедливост. 
Наблягането единствено върху гарантирания 
доход като център на социалната програма 
отклонява вниманието от несправедливото 
функциониране на пазара – както по отношение 

на предоставянето на услуги, така и относно 
начина, по който промените на пазара на труда се 
отразяват върху работниците.  Реформа, която не 
прави нищо друго, освен да осигурява пари за 
всеки, не е в състояние да постигне адекватно 
п р е р а з п р е д е л е н и е  н а  с о ц и а л н и т е  и 
икономически ресурси. Ако гарантираният 
доход се използва като оправдание или причина 
да бъдат премахнати други форми на социални 
разходи и социални програми (каквато е 
виждането на десните привърженици на идеята), 
цялостният преразпределителен ефект от 
прилагането на гарантирания доход може да се 
окаже регресивен и по-малко справедлив.  
Предложенията за гарантиран доход прекалено 
много изтъкват важността на частните действия 
и пренебрегват ролята на обществената 
отговорност, осигуряването на публични блага и 
работата на общностните институции при 
осигуряване на индивидуално и общностно 
благосъстояние (като доброволен труд).

 Социалните услуги не могат да бъдат 
предоставени адекватно единствено от частните 
пазари.  Обще ствените  блага  изискват 
колективни, публични действия – като 
медицинско обслужване, социални дейности, 
образование, грижи за децата, социални жилища 
и т.н. Независимо от това колко адекватен е 
гарантираният доход, винаги ще има услуги и 
стоки, от които индивидите се нуждаят (и от 
които всяко справедливо общество не би се 
лишило), които пазарът не може да предостави. 
Реформата на социалната система трябва да 
признае, че има области, в които се изисква 
повече от предоставянето единствено на 
финансови средства.

Жените и бедността
Бедността има женско лице. Жените 

разчитат значително повече от мъжете на 
осигурявани от държавата доходи и програми за 
социална помощ. Въпросът за работата и дохода 
се отнася с голяма сила за жените, имайки 
предвид стереотипите и нормите, които 
формират разделението на труда по начин, който 
е неизгоден за тях. Гарантираният доход може да 
се окаже привлекателна политика за жените, 
които осигуряват грижите в семейството – труд, 
който е подценен и незаплатен. Гарантираният 
доход може да засили разделението на труда по 
пол, като направи по-трудно за жените да 
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изберат комбинация от незаплатени грижи и 
заетост на пазара на труда. Предположението, че 
е добре за жените да бъдат свободни да избират 
дали да извършват незаплатени грижи в 
семейството пренебрегва позитивните аспекти 
от избора им да откажат да правят това. 
Подценява се и значимата роля, която платеният 
труд има за социалното включване на жените и 
изграждането на общността.

Гарантираният доход може да доведе до 
по-голяма институционализация на жените 
вътре в семейството (капан на грижите за 
домакинството), да засили разделението на 
труда по пол в семейството и да подкопае 
достъпа на жените до пазара на труда и 
възможностите за кариера. Резултатът би бил 
провал на опита жените да бъдат освободени от 
същите тези социални модели и йерархия, които 
са в основата на обезценяването на женския 
труд. Гарантираният доход може да означава 
н а р а с т в а н е  н а  с в о б о д н о т о  в р е м е  и 
възможностите за личностно израстване за 
някои, но е малко вероятно това да се отнася за 
майките с малки деца. Възможно е да се стигне 
до нежелана и неочаквана подкрепа на 
разделението на труда по пол, до намаляване на 
равнопоставеността между половете, както и до 
намаляване на предоставяните на жените 
социални услуги.

Заключение

Дебатът за гарантиран доход поставя 
въпроса за това, което едно справедливо и 
честно общество трябва да гарантира на всички: 
а д е к в ат н а  б е з у с л о в н а  и ко н о м и ч е с к а 
независимост. Бедността е нещо повече от липса 
на финансови ресурси. Докато липсата на пари е 
важна характеристика на бедността, социалното 
изключване, както и неадекватният достъп до 
публични блага, мрежи и политически капитал 
са част от по-широкото разбиране за бедността. 
Независимо че едно справедливо общество би 
осигурило различни форми на сигурност по 
отношение на дохода, само това не би било 
достатъчно за удовлетворяването на целия 
с п е к т ъ р  о т  ко л е к т и в н и  и  п у б л и ч н и 
отговорности, които обществото има, за 
осигуряването на благосъстоянието на 
населението.
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Въведение

О т  м о м е н т а  н а  с ъ з д а в а н е т о  н а 
Националната агенция за приходите (НАП) в 
България – досега в нейните стратегически 
планове за развитие важно място заемат 
планираните дейности и мероприятия, свързани 
с постигането на резултатно и координирано 
в з а и м о д е й с т в и е  ( с ъ т р у д н и ч е с т в о , 
партньорство) с органите на изпълнителната, 
съдебната и законодателната власт в страната; с 
бизнеса, браншовите и други неправителствени 
организации; с медиите; с институциите на 
Европейския съюз, приходните администрации 
на други държави, както и с други ключови 
партньори с оглед на това, по този начин, да се 
осигури възможност за реализиране на 
стратегическите цели на Агенцията. 

Причината за специалното внимание, 
което се отделя на тези въпроси е, че във всяка 
сфера на финансовия контрол, в т.ч. и в сферата 
н а  д а н ъ ч н о - о с и г у р и т е л н и я  ко н т р о л , 
осъществяван от НАП, взаимодействието се 
ползва като средство за повишаване на неговата 
ефективност, разглеждана едновременно като 
фундаментален принцип на контрола и, като 
критерий за оценка на неговата реализация, 
който изисква да се съпоставят постигнатите 
резултати и използваните ресурси. Така 
н а п р и м е р ,  с ъ в м е с т н и т е  д е й с т в и я  н а 
контролните органи в сферата на данъчния 
контрол от няколко страни - членки на ЕС при 
извършване на международни ревизии води до 
съкращаване на сроковете за осъществяване на 

п о с л е д в а щ и я  к о н т р о л .  О с в е н ,  ч е 
взаимодействието рефлектира положително 
върху ефективността на контрола, като създава 
възможност за намаляване на сроковете, 
разходите и усилията при постигане на 
контролното въздействие, то има отношение и 
к ъ м  н е г о в а т а  е ф и к а с н о с т,  т ъ й  к а т о 
с ъ т руд н и ч е с т в ото  е  п р ед п о с т а в ка  з а 
повишаване на разкриваемостта и подобряване 
противодействието на данъчно-осигурителните 
нарушения и измами. 

Взаимодействието в системата на НАП се 
реализира  въз  о снова  на  действащата 
нормативна уредба, която определя правната 
рамка (нормативните предпоставки)  за 
осъществяване на законосъобразни действия и 
мероприятия  в  т а зи  насока .  Предвид 
а к т у а л н о с т т а  и  з н а ч и м о с т т а  н а 
взаимодействието в системата на НАП, в 
последващото изложение ще бъдат разгледани 
н о р м а т и в н и т е  р а з п о р е д б и ,  ко и т о  г о 
регламентират, ще бъдат изведени формите и 
насоките за неговото осъществяване, както и 
органите, институциите и лицата, с които по 
н о р м а т и в е н  п ъ т  е  р е г л а м е н т и р а н о 
осъществяването на това взаимодействие, ще 
бъде  направен сравнителен анализ  на 
предвидените нормативни възможности и 
действително извършените дейности и 
мероприятия, което ще даде възможност да се 
разкрие степента на съответствие между „de 
jure” и „de facto” в тази сфера.

1 .  З а к о н и ,  р е г л а м е н т и р а щ и 
взаимодействието в системата на НАП.

1.1. Нормативни възможности за 
о съ щ ес т вя в а н е  н а  в з а и м од е й с т в и е , 
предвидени в Закона за националната агенция 
за приходите (ЗНАП).

Р е г л а м е н т и р а н и  с а  ф у н к ц и и  и 
п р а в ом о щ и я  н а  А ге н ц и я т а  ( Н А П )  д а 
о съще ствява  обмен  на  информация  с 
Европейската комисия и други институции на 
Европейската общност и да осъществява 
обезпечаването и принудителното събиране на 
вземания по решения на Европейската комисия, 
Съвета на Европейския съюз,  Съда на 
Европейските общности и Европейската 
централна банка, с които се налагат парични 
задължения, подлежащи на изпълнение.
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Обособена е самостоятелна Глава пета 
„Обмен на информация и взаимодействие”, 
която регламентира: 

а/ Текущото предоставяне на информация 
от компетентни органи и институции на НАП, 
въз основа на съвместни инструкции:

џ държавните и общинските органи, 
компетентни да регистрират или издават 
разрешения за извършване на определен вид 
търговска дейност, уведомяват агенцията за 
регистрираните лица или обекти и за издадените 
разрешения ,  както  и  за  прекратенат а 
регистрация или отнетите разрешения;

џ органите, компетентни да регистрират 
п р е в о з н и  с р е д с т в а ,  в к л ю ч и т е л н о 
въздухоплавателни и плавателни средства, 
уведомяват агенцията за регистрираните, 
отчислените и спрените от движение превозни 
средства;

џ съдиите по вписванията уведомяват 
агенцията за прехвърлените, учредените, 
изменените или прекратените вещни права 
върху недвижими имоти, както и за учредените, 
изменените и заличените ипотеки;

џ общините уведомяват агенцията за 
декларираните недвижими имоти, превозни 
средства, открити наследства, придобитите 
имущества по възмезден и безвъзмезден начин 
по Закона за местните данъци и такси, както и за 
регистрираните търговски обекти;

џ Националният статистически институт 
обработва годишните отчети за дейността на 
лицата, задължени да ги предоставят съгласно 
Закона за корпоративното подоходно облагане и 
Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица, и предоставя данните от тях 
за целите на Националната агенция за 
приходите. 

б/ Реда за осигуряване на текущия обмен 
н а  и н ф о р м а ц и я  м е ж д у  –  А г е н ц и я т а , 
министерствата, контролните органи на 
Министерството  на  финансите  (МФ ) , 
Националния осигурителен институт (НОИ), 
Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК), Изпълнителната агенция "Главна 
инспекция по труда" и общините, въз основа на 
инструкции.

в/ Събирането и предоставянето на данни 
и информация, необходими за осъществяването 
на функциите и правомощията на Агенцията, от 
съдилищата и общините, държавните и 

о б щ и н с к и т е  о р г а н и  и  Н а ц и о н а л н и я 
статистически институт (НСИ).

г/  Уведомяването на Агенцията от 
търговските банки за откритите или закритите 
банкови сметки на данъчно задължените лица.

д /  П р ед о с т а вя н е то  н а  д о с т ъ п  от 
Българската народна банка на Агенцията до 
информацията за паричните задължения на 
клиентите към банките и към финансовите 
институции, както и към платежни институции и 
дружества за електронни пари. 

е/ Взаимодействието на Агенцията с други 
органи – Министерството на вътрешните работи 
(МВР) и прокуратурата, контролните органи на 
Министерството на финансите и други 
държавни и общински органи извършват 
с ъ в м е с т н и  д е й с т в и я ,  в ъ в  в р ъ з к а  с 
осъществяването на своите функции, въз основа 
на съвместни инструкции.

1.2. Нормативни възможности за 
о съ щ ес т вя в а н е  н а  в з а и м од е й с т в и е , 
предвидени в Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (ДОПК).

а/ Действия по фискален контрол върху 
д в и же н и е то  н а  с то к и  –  з а  ц е л и т е  н а 
идентифицирането на транспортните средства, 
превозващи стоки с висок фискален риск, 
органите по приходите си взаимодействат с 
органите на Министерството на вътрешните 
работи по ред,  определен в съвместна 
инструкция за взаимодействие.

б/  Процедура за административно 
сътрудничество с държавите - членки на 
Европейския съюз, в областта на данъците, 
включително местните данъци, установявани от 
държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), с 
изключение на: данък върху добавената 
стойност, мита и акцизи; задължителни 
осигурителни вноски; такси за издаване на 
удостоверения и на други документи, издавани 
от държавни и местни органи; вземания с 
д о г о в о р е н  х а р а к т е р ,  в к л ю ч и т е л н о 
възнаграждения по договори за услуги от 
обществен интерес.

Административното сътрудничество се 
осъществява чрез:

1. обмен на информация при поискване въз 
основа на искане, отправено от запитващ орган 
на една държава - членка на Европейския съюз, 
до запитан орган на друга държава - членка на 
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Европейския съюз, за конкретен случай.
2. автоматичен обмен на информация в 

областта на данъчното облагане – системното 
предоставяне на друга държава - членка на 
Европейския  съюз ,  на  предварително 
определена информация за местни лица на тази 
държава членка, без отправено искане, на 
определен интервал от време.

3. спонтанен обмен на информация, при 
който държавите - членки на Европейския съюз, 
предоставят една на друга по собствена 
инициатива информация от значение за 
установяването на задължения за данъци.

4. искане за връчване, в т.ч.: Искане за 
връчване, отправено от местен запитващ 
орган, на актове и документи, издадени от 
органите по приходите, свързани с прилагането 
на законодателството в областта на данъците; 
Искане за връчване от запитващ орган на друга 
държава - членка на Европейския съюз на актове 
и документи, издадени от административни 
органи на другата държава членка, свързани с 
прилагането на законодателството в областта на 
данъците. 

5 .  п р и с ъ с т в и е  и  у ч а с т и е  в 
а д м и н и с т р ат и в н и  п р о и з в од с т ва  –  п о 
споразумение между компетентните органи на 
държави - членки на Европейския съюз, 
оправомощени длъжностни лица от една 
държава - членка могат да присъстват както в 
службите, в които органите на друга държава 
членка изпълняват своите задължения, така и в 
административните производства, провеждани 
в другата държава - членка.

Споразумението може да предвижда 
възможност оправомощените длъжностни лица 
от държава - членка на Европейския съюз, когато 
присъстват в административно производство, да 
искат обяснения от физически лица, както и да 
имат достъп до всяка информация, свързана с 
о съще ствяване  на  административното 
сътрудничество по реда на ДОПК.

6. паралелни проверки и ревизии, когато 
данъчните задължения на едно или повече 
данъчно задължени лица представляват взаимен 
интерес за две или повече държави - членки на 
Европейския съюз, компетентните органи на 
тези държави могат по взаимно съгласие да 
извършат паралелни проверки или ревизии в 
рамките на своята компетентност с цел да 
обменят получената информация.

в/ Доказателства, събрани от други 
контролни органи – при извършването на 
ревизия или проверка органът по приходите, 
който я извършва, може да поиска писмено от 
други контролни органи извършването на 
действия с оглед събиране на доказателства за 
у с т а н о в я в а н е  н а  з а д ъ л ж е н и я  и л и 
административнонаказателна отговорност.

г/ Разкриване на данъчна и осигурителна 
информация по искане на оправомощените от 
ДОПК органи и лица.

1.3. Нормативни възможности за 
о съ щ ес т вя в а н е  н а  в з а и м од е й с т в и е , 
предвидени в Закона за данъка върху 
добавената стойност (ЗДДС).

Обмен на информация: 
џ м и т н и ч е с к а т а  а д м и н и с т р а ц и я 

предоставя на приходната администрация 
информация по електронен път за приетите 
митнически документи за внос и получените 
плащания на данъка при внос;

џ Националната агенция за приходите 
при поискване предоставя на Българската 
агенция по безопасност на храните информация 
за наличието на публични задължения на лице, 
оператор на хранителна банка;

џ Националната агенция за приходите 
уведомява Българската агенция по безопасност 
на храните, когато на оператора на хранителна 
банка е наложена имуществена санкция с влязло 
в  сила  наказателно  по ст ановление  за 
нарушаване на разпоредбите на Закона за данък 
върху добавената стойност.

Обмен на информация с данъчните 
администрации на други държави членки, 
свързана с облагането с данък върху добавената 
стойност, определянето на данъчни задължения 
на лица и/или в хода на обжалване размера на 
тези данъчни задължения. Информацията, 
получена от други държави членки, може да се 
използва като доказателство за определяне на 
з а д ъ л же н и я т а  п о  ЗД Д С ,  ка кто  и  п р и 
административни и съдебни процедури.

Във връзка с регистрацията по ЗДДС на 
чуждестранно лице, което не е установено в 
страната, в т.63 от допълнителните разпоредби 
към ЗДДС е дадена дефиниция за  "Трета страна, 
с която страната ни има правни инструменти за 
взаимопомощ". Това е трета страна, с която 
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страната ни има правни инструменти за 
взаимопомощ при възстановяване на вземания, 
свързани с определени налози, мита, данъци и 
други мерки и относно административното 
сътрудничество в областта на данъка върху 
добавената стойност.

1.4. Нормативни възможности за 
о съ щ ес т вя в а н е  н а  в з а и м од е й с т в и е , 
предвидени в Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО).

И з п ъ л н е н и е т о  н а  Р е ш е н и е т о  н а 
Европейската комисия за държавна помощ за 
регионално  развитие  с е  о сигурява  от 
Б ъ л г а р с кат а  а ге н ц и я  з а  и н в е с т и ц и и , 
Националната агенция за  приходите и 
Министерството на финансите съобразно 
компетентността им, включително:

1. от Българската агенция за инвестиции – 
потвърждаване на условията и издаване на 
заповедта за предоставянето на държавна 
помощ за регионално развитие под формата на 
преотстъпен данък отно сно проект  за 
първоначална инвестиция;

2. от Националната агенция за приходите – 
по отношение на контрола, докладването и 
прозрачността на схемата;

3. от Министерството на финансите – 
управление на схемата и уведомяване на 
Европейската комисия за всички планове за 
изменение на схемата, по реда на Закона за 
държавните помощи.

1.5. Нормативни възможности за 
о съ щ ес т вя в а н е  н а  в з а и м од е й с т в и е , 
предвидени в Закона за данъка върху доходите 
на физическите лица (ЗДДФЛ).

Задължение  за  предост авяне  на 
информация за целите на автоматичния 
обмен: 

џ предприятията и самоосигуряващите се 
лица - платци на доходи, предоставят на 
Н а ц и о н а л н ат а  а г е н ц и я  з а  п р и ход и т е 
информация за доходите от наем или друго 
възмездно предоставяне за ползване на 
недвижимо имущество, както и за доходите от 
управление и контрол, от участие в управителни 
и контролни органи на предприятия, начислени 
и/или изплатени в полза на физически лица, 
ме стни на  друга  държава -  членка на 

Европейския съюз; 
џ пенсионноосигурителните дружества 

предоставят на Националната агенция за 
приходите информация за пенсиите, начислени 
и/или изплатени в полза на физически лица, 
ме стни на  друга  държава -  членка на 
Европейския съюз; 

џ застрахователите предоставят на 
Н а ц и о н а л н ат а  а г е н ц и я  з а  п р и ход и т е 
информация за доходите от застрахователни 
обезщетения/премии, изплатени при настъпило 
застрахователно събитие по договори за 
застраховки "Живот", когато не попадат в 
обхвата на друг обмен на информация между 
държавите - членки на Европейския съюз;

џ работодателите  предо ст авят  на 
Н а ц и о н а л н ат а  а г е н ц и я  з а  п р и ход и т е 
и н ф о рм а ц и я  з а  д оход и т е  п о  т руд о в и 
правоотношения, начислени и/или изплатени в 
полза на физически лица, местни на друга 
държава - членка на Европейския съюз.

Задължения за  предост авяне  на 
информация от държавни органи:

џ Министерството на вътрешните работи 
при поискване от органите по приходите 
предоставя необходимата информация за 
установяване дали едно лице е местно или 
чуждестранно;

џ Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството ежегодно 
предоставя на Националната агенция за 
приходите актуални данни за населението по 
настоящ адрес, обобщени по населени места.

1.6. Нормативни възможности за 
о съ щ ес т вя в а н е  н а  в з а и м од е й с т в и е , 
предвидени в Закона за митниците (ЗМ).

Във функциите и задачите на Агенция 
„Митници” е предвидено осъществяването на 
сътрудничество и взаимодействие с други 
държавни органи и организации, като условията 
и редът за взаимодействие се уреждат със 
съвместни инструкции.

Регламентирано е, че при извършване на 
проверка митническите органи могат писмено 
да поискат съдействие от други органи за 
извършването на действия с оглед установяване 
н а  з а д ъ л ж е н и я  и л и  о т го в о р н о с т и  н а 
проверяваното лице.

По писмено искане на директора на 
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Агенция "Митници" и на началниците на 
митници органите на Националната агенция за 
приходите предоставят данни за последващи 
сделки относно количеството, вида, стойността 
и произхода на стоки, обект на вносно-износни 
операции, за суми, подлежащи на внасяне или 
възстановяване по Закона за данък върху 
добавената стойност и Закона за акцизите и 
данъчните складове, както и за установени от 
органите на Националната агенция за приходите 
нарушения, извършени от лица, осъществяващи 
дейности по вноса и износа.

Редът и начинът за електронен обмен на 
и н ф о р м а ц и я  м е ж д у  м и т н и ч е с к а т а 
администрация и Националната агенция за 
приходите се определят със съвместна 
инст рукция  на  директора  на  Агенция 
"Митници" и изпълнителния директор на 
Националната агенция за приходите.

1.7. Нормативни възможности за 
о съ щ ес т вя в а н е  н а  в з а и м од е й с т в и е , 
предвидени в  Закона за  държавната 
финансова инспекция (ЗДФИ).

В ъ в  ф у н к ц и и т е  н а  А г е н ц и я т а  е 
р е гл а м е н т и р а н о ,  ч е  т я  о с ъ щ е с т в я в а 
взаимодействие и обмен на информация с други 
държавни органи; сътрудничи си с финансово-
контролните органи и организации на други 
държави и международни организации. 
Органите на прокуратурата, на Министерството 
на вътрешните работи и на Агенцията (АДФИ) 
си оказват съдействие при извършване на 
финансовите инспекции.

1.8. Нормативни възможности за 
о съ щ ес т вя в а н е  н а  в з а и м од е й с т в и е , 
предвидени в Закона за Сметната палата 
(ЗСП).

При осъществяване на своята дейност 
Сметната палата си сътрудничи с:

1. държавни органи с цел повишаване на 
ефективността на контролната система и борба с 
престъпността и корупцията;

2. професионални и неправителствени 
организации с цел обмен на добри практики и 
професионално развитие.

3. Европейската сметна палата и други 
върховни одитни институции. 

Конкретните форми на сътрудничество с 
институциите и организациите се определят със 

съвместни споразумения.
На своята интернет страница Сметната 

палата публикува резултати от възложени 
проверки на НАП:

џ резултати от проверки на НАП по 
отношение на лица, за които проверката на 
Сметната палата по чл. 7 от Закона за 
публичност на имуществото на лица, заемащи 
в и с ш и  д ъ р ж а в н и  и  д ру г и  д л ъ ж н о с т и 
(ЗПИЛЗВДДД) е приключила със заключение за 
несъответствие;

џ резултати от проверки на НАП по 
отношение на лица по ЗПИЛЗВДДД, които не са 
подали в срок или са подали след срока 
декларации или уведомления

1.9. В Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор (ЗВОПС) не са предвидени 
нормативни възможности за осъществяване 
на взаимодействие с НАП.

1.10. В Закона за независимия финансов 
одит (ЗНФО) не са предвидени нормативни 
въ зм ож н о с т и  з а  о съ щ ес т вя в а н е  н а 
взаимодействие с НАП.

2 .  П о д з а к о н о в и  а к т о в е , 
регламентиращи взаимодействието в 
системата на НАП.

Нормативни разпоредби, уреждащи 
въпросите на взаимодействието между НАП и 
други органи, организации и институции са 
предвидени и в подзаконови нормативни актове 
– инструкции, споразумения, договори и 
меморандуми (Официален Интернет сайт на 
НАП, 2012). Към настоящия момент такива са 
подписани с: 

џ Националния осигурителен институт 
(НОИ) за предоставяне на лични данни; за 
обмен на информация между НАП и НОИ; 
извършване на съвместни действия по контрола 
в ъ р х у  с п а з в а н е  н а  о с и г у р и т е л н о т о 
законодателство, осигурителните приходи и 
разходи; реда и условията за предаване и достъп 
до необходимата информация, регистри, архиви 
и документи, неприключени производства, 
обучението на служителите на НАП, постъпване 
на суми по сметки на НАП и др. дейности, 
свързани с преминаване на функция “Събиране” 
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от НОИ към НАП; реда за изготвянето и обмена 
на статистическа  и управленска информация 
между НОИ и НАП; отчитането на НАП и НОИ 
п р ед  М и н и с т е р с т в ото  н а  ф и н а н с и т е ; 
отношенията, реда и условията за прехвърляне 
на документи от НОИ в НАП на хартиен носител 
за поддържането на т.н. “Специален регистър”; 
с ъ вм е с т н а  р а б от а  п р и  и з п ол з ва н е  н а 
информационната  система  на  НОИ за 
обработване на данни по събирането и 
администрирането  на  задължителните 
осигурителни вноски;

џ пенсионноосигурителни дружества за 
п р е в е ж д а н е  н а  п о л у ч е н и т е  о т  Н А П 
осигурителни вноски и лихви върху тях;

џ А г е н ц и я т а  п о  в п и с в а н и я т а  з а 
сътрудничество и взаимодействие чрез 
безвъзмезден обмен на данни и достъп до 
същите;

џ Национално сдружение на общините в 
РБ за взаимодействие при администриране на 
местни данъци и такси;

џ Търговските банки за извършване на 
преводи,  предаване на информация за 
състоянието и движението по откритите и 
обслужвани от банката сметки на НАП и 
подразделенията й;

џ „Български пощи” ЕАД за възлагане 
връчването на съобщения, приемането на 
декларации и други функции по чл. 10, ал. 4 от 
ЗНАП;

џ Областна администрация Благоевград, 
Ловеч, Габрово за възлагане връчването на 
съобщения, приемането на декларации и други 
функции по чл. 10, ал. 4 от ЗНАП;

џ Фонд „Гарантирани вземания на 
р а б о т н и ц и т е  и  с л у ж и т е л и т е  п р и 
несъстоятелност на работодателя” за текущ 
обмен на информация;

џ Министерството на труда и социалната 
политика (Агенцията за социално подпомагане) 
за текущ обмен на информация;

џ Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за текущ обмен на 
информация;

џ НСИ за предоставяне на данни за 
вътрешнообщностната търговия със стоки,  
редът за обмен на информация за система 
„Интрастат”;  за взаимодействие между НАП и 
НСИ във връзка с обработката на годишните 
отчети за дейността на лицата, задължени да ги 

предоставят съгласно Закона за корпоративното 
подоходно облагане и Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица и др.;

џ Министерството на земеделието и 
горите за осигуряване на текущ обмен на 
информация;

џ Националната служба по зърното и 
фуражите и НАП за взаимодействие;

џ Служба „Сигурност - Военна полиция и 
Военно контраразузнаване” за взаимодействие 
и обмен на информация;

џ О б щ и н и т е  з а  п р ед о с т а вя н е  н а 
информация от общините на НАП; 

џ Министерството на образованието и 
науката за осигуряване на текущ обмен на 
информация;

џ Агенция за икономически анализи и 
прогнози за обмен на информация;

џ Б ъ л г а р о - г е р м а н с к и  ц е н т ъ р  з а 
професионално обучение - гр.  Плевен, 
Пазарджик и Стара Загора за предоставяне на 
лични данни;

џ Министерството на икономиката и 
енергетиката за сътрудничество;

џ Агенцията по заетостта за предоставяне 
на лични данни;

џ Н З О К  з а  в з а и м о д е й с т в и е  и 
предоставяне на информация;

џ Държавна агенция „Национална 
сигурност” (ДАНС) за взаимодействие и обмен 
на информация; контрол и предотвратяване 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм;

џ Агенция по геодезия, картография и 
кадастър за предоставяне на данни и справки от 
кадастралната карта и регистрите;

џ М и н и с т е р с т в о  н а  д ъ р ж а в н а т а 
администрация и административната реформа, 
Община Дряново и  Община Шабла за 
осигуряване на възможност за плащане по 
електронен път на данъци, такси и други 
публични и частни вземания при предоставяне 
на електронни административни услуги чрез 
включване на участници в средата, осигуряваща  
електронни разплащания в процеса на 
предоставяне на административни услуги по 
електронен път;

џ Комисия за защита на конкуренцията за 
общо взаимодействие;

џ Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация” за взаимодействие;
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џ Националните данъчни администрации 
на останалите държави - членки на ЕС; 
Националните данъчни администрации на 
Хърватия, Македония, Сърбия, Турция и др. във 
връзка с участие в програма „Фискалис 2013;

џ Камарата на строителите за обмен и 
предоставяне на информация и консултации;

џ Доставчиците на телекомуникационни 
услуги за сътрудническво във връзка с 
осъществяване на дейността на НАП;

џ С л у ж б а  „ В о е н н а  п о л и ц и я ”  з а 
взаимодействие и обмен на информация;

џ НОИ и Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда” за предприемане на 
съвместни действия по контрол за спазване на 
трудовото и осигурителното законодателство и 
взаимодействие;

џ Камарат а  на  частните  съдебни 
изпълнители за взаимодействие и обмен  на 
информация;

џ Министерство на околната среда и 
водите за взаимодействие и обмен  на 
информация;

џ МВР за взаимодействие;
џ Държавна комисия по хазарта за 

взаимодействие;
џ П р о к у р а т у р а т а  н а  Р Б  з а 

взаимодействие;
џ Агенцията за пътна инфраструктура 

(АПИ) за взаимодействие в областта на 
обезпечаване и събиране на публични вземания;

џ Изпълнителна агенция „Медицински 
одит” за взаимодействие в областта на 
обезпечаване и събиране на публични вземания.

Освен с посочените органи, организации и 
институции, НАП осъществява взаимодействие 
в сферата на финансовия контрол и с някои 
други органи и институции въз основа на 
представените в Таблица 1 подзаконови 
нормативни актове.

Предпоставки и реализация на взаимодействието в ...



Таблица 1
Актове за взаимодействие на НАП с други органи и институции в сферата на финансовия контрол

№
  

Наименование/  
Страни подписали акта 

Предмет 

1 Инструкция № 1 от 
25.09.2006 г. издадена от 
Комисията за установяване на 
имущество, придобито от 
престъпна дейност 
(КУИППД), Министерството 
на вътрешните работи (МВР), 
Министерството на финансите 
(МФ), Главния прокурор на 
Република България и 
Националната следствена 
служба (обем 17 члена) 

Взаимодействието между КУИППД, органите на МВР, МФ, 
прокуратурата и следствието се осъществява чрез обмен на 
информация и оказване на съдействие с цел установяване на 
имуществото на лицата, придобито пряко или косвено от 
престъпна дейност, неговото обезпечаване и отнемане в 
полза на държавата. 
При необходимост се създават съвместни екипи за действие 
между органите за установяване на имущество, придобито 
от престъпна дейност, органите на МВР, органите на МФ, 
прокуратурата и следствието съобразно техните 
правомощия по закон. 
Органите за установяване на имущество, придобито от 
престъпна дейност, Националната агенция за приходите, 
Агенция "Митници" и Агенцията за финансово разузнаване 
обменят информация за лицата относно: 
1. тяхното имущество; 
2. източниците на доходи и техния размер; 
3. обичайните и извънредни разходи; 
4. платените публичноправни задължения; 
5. подадените данъчни декларации; 
6. трансформацията на имуществото; 
7. износа и вноса на имущество, включително левове и 
чуждестранна валута в наличност. 
По писмено искане на председателя на КУИППД или 
упълномощено от него длъжностно лице съответните 
органи на НАП възлагат извършването на ревизия по реда 
на чл.122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по 
отношение на конкретно физическо или юридическо лице, 
когато такава не е била извършвана за посочения в искането 
период или след нейното приключване са открити нови 
обстоятелства от значение за ревизията, които не са били 
известни на данъчните органи. Съставеният ревизионен акт, 
както и ревизионният доклад за резултатите от ревизията се 
предоставят на съответните органи за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност. 
По искане на органите за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дейност, длъжностните лица, на 
които е възложена ревизията, им предоставят сведения за 
хода на същата и за установените обстоятелства, както и 
копие от събраните материали, посочени в искането. 
Ръководителите на съответните институции дават 
задължителни указания за вътрешната организация във 
всяка институция по прилагането на инструкцията. 

 

 

 
2 Споразумение за 

сътрудничество и 
взаимодействие между 

Двете институции имат подписано споразумение през 2006 
г., но то не регламентира всички области на сътрудничество. 
През периода 2006 г.-2012 г. настъпват законодателни 
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2 С п о р а з у м е н и е  з а  

с ъ т р у д н и ч е с т в о  и  

взаимодействие между 
Сметната палата на Република 
България и Националната 
агенция за приходите от 
23.01.2012 г. (обем 16 члена) 
 
 

Двете институции имат подписано споразумение през 2006 
г., но то не регламентира всички области на сътрудничество. 
През периода 2006 г.-2012 г. настъпват законодателни 
промени, които се налага да бъдат отразени. Целта 
на споразумението от 2012 г. е да стане още по-добро 
взаимодействието между двете институции, като се 
детайлизират комуникацията, редът и срокове за обмен на 
информация, за достъп до базите данни, за по-добра 
събираемост на приходите от публични вземания и в крайна 
сметка за по-ефективно осъществяване на дейностите, 
възложени на Сметната палата и НАП. 
Сътрудничеството между двете институции се определя по 
4 закона – Закона за политическите партии, Изборния 
кодекс, Закона за обществените поръчки, Закона за 
публичност на имуществото на лицата, заемащи висши 
държавни длъжности.  
С това споразумение са изпълнени и препоръки на Групата 
на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО) 
относно засилване на взаимодействието между СП и НАП в 
областта на финансовия контрол на партиите и на 
предизборните кампании. Нов момент в споразумението е 
сътрудничеството в областта на финансовия контрол на 
партиите (Официален Интернет сайт на Сметна палата, 
2012). 
Сметната палата и органите на НАП осъществяват 
сътрудничество и взаимодействие във връзка с 
осъществяване на законоустановените си функции като: 
1. обменят информация за ефективността на нормативната 
база и нейното прилагане, както и за констатирани 
нарушения на нормативните актове, свързани със събиране 
на публични вземания и данъчното и осигурително 
законодателство; 
2. обменят анализи, оценки и изводи за приходите от 
публични вземания; 
3. предоставят друга информация, свързана с 
осъществяваната от тях дейност; 
4. предоставят експертна помощ, когато са необходими 
специални знания за изпълнение на функциите им; 
5. организират съвместни работни срещи, семинари, както и 
други форми на обучение на кадрите, с цел подобряване на 
събираемостта на публичните вземания; 
6. предоставят информация, необходима за извършване на 
проверката по декларациите на лицата по чл. 2, ал. 1 от 
Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи 
висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД); 
7. обменят информация във връзка с правомощията на СП и 
НАП по Закона за политическите партии; 
8. при необходимост създават съвместни работни групи за 
разрешаване на конкретно възникнали задачи; 
 
9. предприемат действия във връзка с обезпечаване и 
принудително събиране на публични държавни вземания, 
установени от Сметната палата; 
10. прилагат и други форми на сътрудничество и 
взаимодействие в рамките на правомощията си. 

Споразумение за 
сътрудничество и 
взаимодействие между 
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  9. предприемат действия във връзка с обезпечаване и 
принудително събиране на публични държавни вземания,  
установени от Сметната палата;  
10. прилагат и други форми на сътрудничество и 
взаимодействие в рамките на правомощията си.  
Двете институции осъществяват сътрудничество при 
принудително събиране на публичните вземания . След 
изтичане на срока за доброволно изпълнение, предоставен 
на длъжниците с покани, председателят на Сметната 
палата изпраща на хартиен носител или в електронен 
формат преписки на длъжници с установени от Сметната 
палата публични вземания, за които публичните 
изпълнители от НАП предприемат действия по 
принудително събиране, съгласно разпоредбите на ДОПК . 

3 Èíñòðóêöèÿ ¹ 11 îò �
05.12.2006 г. за 
взаимодействие между 
НАП и АДФИ (обем 8 
члена) 

НАП и АДФИ си взаимодействат като:  
1. организират и провеждат съвместно квалифицирани 
мероприятия, които се отнасят до контролната дейност;  
2. обменят информация за предстоящи работни семинари и 
срещи от взаимен интерес и отправят предложения за 
участие на експертно ниво;  
3. органите на НАП и АДФИ си предоставят експертна 
помощ в кръга на техните компетенции въз основа на 
мотивирано писмено искане от другата страна;  
4. обменят вътрешни актове/инструкции, стандарти, 
методически указания, наръчници и др./, свързани с 
осъществяване на контролната дейност;  
5. при поискване предоставят информация относно 
рисковите области и сфери за корупция;  
6. провеждат и други мероприяти я от взаимен интерес при 
взаимно съгласие на ръководствата на двете 
администрации или в изпълнение на закон.  
Дейността по т.1 и т.2 следва да се предхожда от 
изпращане на уведомителни писма най -малко един месец 
преди определената за начало на мероприятието  дата, в 
които се правят предложения за темите и броя на 
участниците от страна на другата администрация. По 
възможност, с изпращане на уведомителните писма, се 
изпращат и материалите, които ще бъдат предмет на 
обсъждане между експертите на двете администра ции 
(Официален Интернет сайт на АДФИ, 2006) . 

4 Èíñòðóêöèÿ ¹ 7 îò �
08.07.2008 г. за  
взаимодействие и обмен 
на информация между   
НАП и Агенция 
„Митници” 

Взаимодействие и обмен на инф ормация между НАП и АМ 
във връзка с осъществяване на законоустановените 
функции на агенциите. 
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5 Инструкция № 3 от 
06.08.2009 г. за  
взаимодействие и обмен на 
информация между НАП и 
Агенция „Митници” 

Инструкцията урежда реда и начина на взаимодействие за 
предотвратяване и разкриване на митнически, валутни, 
акцизни и данъчни нарушения и престъпления. 
С инструкцията се осъществи връзка за обмен на 
информация между системите на НАП и Агенция 
„Митници". Връзката дава възможност на служителите да 
имат пряк достъп до базата данни, която се съхранява и 
поддържа от двете агенции. Целта на предприетата мярка е 
да се повиши ефективността на работата на приходните 
администрации при тяхната дейност по събирането на 
данъци, мита и акцизи (Официален Интернет сайт на 
Министерство на финансите, 2009).  
В приетата Инструкция за взаимодействие и обмен на 
информация между Агенция „Митници” и Национална 
агенция за приходите  е посочено, че взаимодействието се 
осъществява между централните и териториалните 
структури на Агенция „Митници” и Национална агенция за 
приходите, като следва да бъдат полагани взаимни усилия за 
предотвратяване и разкриване на митнически, валутни, 
акцизни и данъчни нарушения и престъпления, а също така 
и мерки за подобряване на взаимодействието между 
органите на Агенция „Митници” и Национална агенция за 
приходите. 

6 Меморандум за 
сътрудничество между НАП 
и Главно национално данъчно 
управление на Монголия, 
подписан на 23.09.2009 г. 

Предвиден е обмен на опит в областта на данъчното 
облагане и събиране на задължителните осигурителни 
вноски, според който Националната агенция за приходите 
(НАП) да подпомага реформирането на системата за 
данъчно облагане и социално осигуряване в Монголия 
чрез експертни консултации, участие в работни семинари, 
програми с външно финансиране. 
Меморандумът за сътрудничество между двете приходни 
администрации е подписан на 23.09.2009 г. от изпълнителен 
директор на Главно национално данъчно управление 
(ГНДУ) на Монголия и изпълнителният директор на НАП. 
Препоръката за сътрудничество и подписване на 
меморандума е отправена от Световната банка, която три 
поредни години дава високи оценки за реформата в 
българската приходна администрация. 
В документа е посочено, че двете администрации ще 
обменят опит в областта на данъчното облагане и 
събирането на задължителни осигурителни вноски. Освен 
това ще споделят знания в областта на съставянето на 
закони, наредби, ръководства и учебни материали за 
методологии, техники, анализи за прилагане на 
нормативните актове. 
В меморандума е записано също, че НАП и ГНДУ могат да 
организират съвместни програми, семинари и учебни 
посещения, утвърдени от ръководителите на двете 
ведомства (ECON.bg. Деловият портал, 2009). 

 

Източник: Авторът (по данни от нормативни актове и публикации в Интернет) 

Предпоставки и реализация на взаимодействието в ...
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Въз основа на извършения преглед на 
н о рмат и в н и т е  р а з п о р ед б и ,  у р е ж д а щ и 
взаимодействието в системата на данъчно-
осигурителния контрол, могат да се направят 
следните изводи и обобщения:

I. Взаимодействието в системата на НАП 
се основава на разпоредби, регламентирани в 
закони (ЗНАП, ДОПК, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, 
ЗМ, ЗДФИ и ЗСП) и подзаконови нормативни 
актове (инструкции, споразумения, договори и 
меморандуми).

II. Нормативно регламентираните форми 
на взаимодействие в тази сфера са:

џ обмен на информация между НАП, 
органи и институции в страната, органи и 
институции от ЕС, органи и институции от трети 
страни; 

џ събиране и предоставяне на данни и 
информация, необходими за осъществяване на 
функциите и правомощията на Агенцията от 
различни органи и институции в страната; 

џ обмен на анализи, оценки и изводи за 
приходите от публични вземания;

џ извършване на парични преводи и 
уведомяване на Агенцията от търговските 
банки за откритите или закритите банкови 
сметки на данъчно задължените лица;

џ п р е д о с т а в я н е  н а  д о с т ъ п  д о 
информация на Агенцията от Българската 
народна банка за паричните задължения на 
клиентите към банките и към финансовите 
институции, както и към платежни институции и 
дружества за електронни пари; 

џ извършване на съвместни действия (в 
т.ч. чрез формиране на съвместни екипи и 
работни групи) на Агенцията с Министерството 
на вътрешните работи и прокуратурата, 
контролните органи на Министерството на 
финансите, Националния осигурителен 
институт и други държавни и общински органи, 
във връзка с осъществяването на функциите им; 

џ връчване на актове и документи въз 
основа на Искане за връчване, отправено от 
местен запитващ орган или Искане за връчване 
от запитващ орган на друга държава - членка на 
Европейския съюз; 

џ присъствие в службите и участие в 
а д м и н и с т р а т и в н и  п р о и з в о д с т в а  н а 
оправомощени длъжностни лица;

џ извършване на паралелни проверки и 
ревизии, когато данъчните задължения на едно 

и л и  п о в еч е  д а н ъ ч н о  з а д ъ л же н и  л и ц а 
представляват взаимен интерес за две или 
повече държави - членки на Европейския съюз; 

џ събиране на доказателства от други 
контролни органи при извършване на ревизия 
или проверка за установяване на данъчно-
о с и г у р и т е л н и  з а д ъ л ж е н и я  и л и 
административнонаказателна отговорност;

џ разкриване на данъчна и осигурителна 
информация по искане на оправомощените от 
ДОПК органи и лица; 

џ о с ъ щ е с т в я в а н е  н а  к о н т р о л , 
мониторинг и докладване за прозрачността на 
схемата, във връзка с усвояването на държавни 
помощи;

џ проверки на лица от органи на НАП, за 
които са установени несъответствия при 
контролни действия от страна на органи на 
Сметната палата;

џ извършване на ревизии при особени 
случаи по чл.122 от ДОПК по писмено искане на 
компетентен орган извън системата на НАП 
(например, Комисията за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност);

џ организиране на съвместни работни 
срещи, семинари, учебни посещения както и 
други форми на обучение на кадрите;

џ консултации и експертна помощ;
џ обмяна на опит, знания,  добри 

практики и вътрешни актове (инструкции, 
стандарти, методически указания, наръчници и 
др.), свързани с осъществяване на контролната 
дейност;

џ възлагане връчването на съобщения, 
приемането на декларации и други функции по 
чл. 10, ал. 4 от ЗНАП;

џ к о н т р о л  и  п р е д о т в р а т я в а н е 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм;

џ осигуряване  на  възможност за 
плащане по електронен път на данъци, такси и 
други  публични и  частни  вземания  и 
предоставяне на електронни административни 
услуги;

џ сътрудничество при обезпечаване и 
принудително събиране на публични вземания.

III. Органите, институциите и лицата, с 
които е предвидена нормативна възможност 
НАП да осъществява взаимодействие са: 

џ дъ ржа в н и  и  об щ и н с к и  о р г а н и , 
компетентни да регистрират или издават 
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разрешения за извършване на определен вид 
търговска дейност, да регистрират превозни 
средства и др.;

џ о р г а н и  н а  съ д еб н а т а  в л а с т  и 
прокуратурата, съдиите по вписванията, 
Камарата на частните съдебни изпълнители;

џ областна и общинска администрация, 
Национално сдружение на общините;

џ специализирани институции и агенции 
– Националният статистически институт (НСИ), 
Националният осигурителен институт (НОИ), 
Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК), Изпълнителната агенция "Главна 
инспекция по труда", Агенцията по заетостта, 
Българската агенция по безопасност на храните, 
Българската агенция за инвестиции, Фонд 
„Гарантирани вземания на работниците и 
служителите  при  не състоятелно ст  на 
работодателя”, Националната служба по 
з ъ р н о т о  и  ф у р а ж и т е ,  А г е н ц и я т а  з а 
икономически анализи и прогнози, Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър за 
п р ед о с т а вя н е  н а  д а н н и  и  с п р а в к и  от 
к а д а с т р а л н а т а  к а р т а  и  р е г и с т р и т е , 
Изпълнителната агенция „Автомобилна 
администрация”, Камарата на строителите, 
А ге н ц и я т а  з а  п ъ т н а  и н ф р а с т ру кту р а , 
Изпълнителната агенция „Медицински одит”;

џ министерства и специализирани 
структури – Министерството на вътрешните 
работи (МВР), ДАНС, Служба „Сигурност - 
Военна полиция и Военно контраразузнаване”, 
Министерство на финансите, Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството, 
Министерството на труда и социалната 
политика, Министерството на земеделието и 
горите, Министерството на образованието и 
науката, Министерството на икономиката и 
енергетиката, Министерство на държавната 
администрация и административната реформа, 
Министерство на околната среда и водите;

џ к о н т р о л н и  о р г а н и  н а 
Министерството на финансите – Агенция 
„Митници”, АДФИ, Сметна палата, Държавна 
комисия по хазарта;

џ предприятията и други работодатели 
п о  т р у д о в и  п р а в о о т н о ш е н и я , 
самоосигуряващите се лица - платци на доходи;

џ з а с т р а х о в а т е л и , 
пенсионноосигурителни дружества, банкови 
институции – търговски банки, Българската 

народна банка;
џ доставчици на телекомуникационни 

услуги, „Български пощи” ЕАД и центрове за 
професионално обучение;

џ органи и институции на държавите - 
членки на Европейския съюз и Европейската 
общност – администрациите по приходите 
( д а н ъ ц и ,  м и т а ,  т а кс и  и  о с и г у р о в к и ) , 
Европейската комисия, Съвета на Европейския 
съюз, Съда на Европейските общности и 
Европейската централна банка;

џ органи и институции на трети 
страни, във връзка с определени налози, мита, 
данъци и др.

IV. Нормативно зададените насоки на 
взаимодействие в системата на НАП са 
следните: 

џ обезпечаване с данни и информация на 
Н А П  и  о с т а н а л и т е  у ч а с т н и ц и  в ъ в 
взаимодействието;

џ п о в и ш а ва н е  с ъ б и р а е м о с т т а  н а 
публичните вземания;

џ подпомагане на НАП при извършване 
на  някои  техниче ски  функции  като  – 
извършване на парични преводи, връчване на 
съобщения, актове и документи, приемане на 
декларации и др.;

џ повишаване на  ефикасно стта  и 
ефективността на контролната дейност чрез 
извършване на съвместни действия, участие в 
административни производства, извършване на 
паралелни ревизии и проверки, събиране на 
доказателства от други контролни органи, 
сезиране органи на НАП за извършване на 
проверки и ревизии;

џ повишаване  ква лификацият а  и 
професионалната подготовка на кадрите;

џ повишаване качеството на контролната 
дейност;

џ превенция и противодействие на 
ф и н а н с о в о - и ко н о м и ч е с к и  и з м а м и  и 
престъпления със социална значимост.

3 .  О с ъ щ е с т в е н и  д е й н о с т и  и 
мероприятия, свързани с взаимодействието в 
системата на НАП.

Ежегодно НАП изготвя отчет за дейността 
си, в който подробно представя осъществените 
дейности и мероприятия за съответния отчетен 
период, в т.ч. и такива, които са свързани с 

Предпоставки и реализация на взаимодействието в ...
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взаимодействието. Въз основа на проучване и 
анализ на последния годишен отчет за 

1
дейността на НАП , могат да се направят 
с л е д н и т е  о б о б щ е н и я  з а  ф а к т и ч е с к и 
реализираното в тази сфера:

џ разширен е електронният обмен на 
информация с някои национални институции, 
к ат о  Н З О К ,  Н О И ,  Н С И ,  А г е н ц и я  п о 
вписванията (АВ), Гражданска регистрация и 
административно обслужване  (ГРАО), 
общините, търговските банки, пощите; 
разширен е обменът на информация по 
електронен път с някои европейски институции 
за рискови вътреобщностни сделки, ранно 
предупреждение за ДДС измами и „прането на 
пари” на територията на ЕС; увеличен е обменът 
н а  и н ф о р м а ц и я ,  в ъ в  в р ъ з к а  с 
административното сътрудничество с други 
държави-членки на ЕС в областта на събирането 
на публичните вземания през 2015 г.;

џ въведени са електронни услуги, 
предназначени за външни институции (МВР, 
Агенция „Митници” и др.) или такива, които 
п о д о б р я в а т  в з а и м о д е й с т в и е т о  н а 
администрацията с клиентите на НАП в рамките 
на контролните производства, например 
връчени са на задължените лица актове за 
прихващане и възстановяване, искания за 
информация, протоколи, ревизионни доклади и 
актове;

џ реализирани са някои съвместни 
контролни действия с чуждестранни партньори 
– участия в проекти за съвместни контролни 
действия по покана на приходни администрации 
на други държави-членки на ЕС, селекция на 
случаи за многостранна ревизия, изпратени 
покани до четири държави-членки за стартиране 
на съвместни контролни действия;

џ о с ъ щ е с т в е н и  с а  д е й н о с т и  и 
м е р о п р и я т и я ,  к о и т о  п о д о б р я в а т 
в з а и м о д е й с т в и е т о  н а  А г е н ц и я т а  с 
правоохранителните органи и някои институции 
с контролни функции в страната – МВР, ДАНС, 
П р о ку р ату р ат а ,  А ге н ц и я  „ М и т н и ц и ” , 
Министерството на земеделието,  Автомобилна 
администрация и Държавна агенция за 
метрологичен и технически надзор с оглед 

идентифициране случаи на контрабанда и 
злоупотреба с данъци (основно ДДС и акциз); 

џ реализирани са съвместни проекти с 
експерти от данъчни администрации от 
държавите-членки на ЕС за управление на риска 
от неспазване на данъчното и осигурителното 
законодателство, превенцията и разследването 
на финансови измами, засягащи системата на 
собствени ресурси на ЕС;

џ подписани са спогодби за избягване на 
двойното данъчно облагане (СИДДО)  с 
Обединено кралство Великобритания и Северна 
Ирландия, с Кралство Норвегия и с Румъния;

џ подготвено е присъединяването на 
България към многостранното споразумение за 
автоматичен обмен на финансова информация – 
Common Reporting Standard (CRS) и е подписана 
м н о го с т р а н н а  ко н в е н ц и я  з а  в з а и м н о 
административно сътрудничество по данъчни 
въпроси, което създава възможност на 
данъчните администрации на повече от 90 
държави да си съдействат в случаите на 
трансгранично укриване на данъци, отклонение 
от данъчното облагане и данъчни измами;

џ служители от НАП са участвали в 
заседания на работни групи към Европейската 
комисия (ЕК), Съвета на ЕС и съвместен форум 
по въпроси на трансферното ценообразуване; 

џ осъществени са работни посещения на 
чужди експерти (от Румъния и Бангладеш) в 
НАП за усвояване на опит и добри практики в 
областта на информационните технологии, 
реинженеринг на бизнес процеси, управление 
на проекти и планиране на данъчната реформа;

џ о с ъ щ е с т в е н и  с а  у ч а с т и я  н а 
представители на НАП в годишна среща на 
ръководителите на данъчните администрации 
на държавите-членки на ЕС, в  19-та Генерална 
а с а м бл е я  н а  В ъ т р е ш н о - е в р о п е й с кат а 
организация на данъчните администрации 
(ЙОТА); 

џ о р г а н и з и р а н и  с а  у ч а с т и я  в 
международни мероприятия по линия на 
Европейската комисия (ЕК), Съвета на ЕС, 
ЙОТА, програма „Фискалис“,  мрежата 
„Солвит“ и др.; 

џ осъществени са външни комуникации с 
Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), Българската търговско-
промишлена палата (БТПП) и синдикатите в 
България за съвместна кампания "Пари в плик", 

1  Годишният отчет за дейността на НАП се публикува на 
официалния Интернет сайт на Агенцията. Последният 
публикуван отчет, към настоящия момент, е за 2015 г. 
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посветена на борбата със сивата икономика и 
плащане на заплати "под масата".

Въз основа на направения по-горе преглед 
на нормативните разпоредби, уреждащи 
взаимодействието в системата на НАП, както и 
въз основа на проучването и анализа на 
последния годишен отчет за дейността на НАП, 
могат да се направят следните изводи за 
с ъ о т в е т с т в и е т о  м е ж д у  н о р м ат и в н о 
предвидените възможности и действително 
реализираните инициативи, свързани с 
взаимодействието в системата за данъчно-
осигурителен контрол:

I. Системно се извършва обмен на 
информация между НАП и някои национални 
институции, като например – НЗОК, НОИ, АВ, 
ГРАО, НСИ, общините, търговските банки, 
пощите; някои европейски институции за 
рискови вътреобщностни сделки, както и във 
връзка с административното сътрудничество в 
областта на събирането на публичните 
вземания. 

II. Могат да се посочат случаи, в които са 
осъществени съвместни контролни действия 
между НАП и други органи и институции в 
страната (Агенция „Митници”, МВР, ДАНС, 
П р о к у р а т у р а т а ,  М и н и с т е р с т в о т о  н а 
земеделието, Автомобилна администрация и 
Държавна  агенция  за  метрологичен и 
технически надзор), както и някои реализирани 
съвместни контролни действия с чуждестранни 
партньори, но те все още не са обичайна и 
широко разпрастранена практика.

III. Не се използват или са ограничени 
случаите на: участие в административни 
производства на оправомощени длъжностни 
лица; извършване на паралелни проверки и 
ревизии; събиране на доказателства от други 
контролни органи; разкриване на данъчна и 
осигурителна информация; осъществяване на 
контрол,  мониторинг  и  докладване за 
прозрачността на схемата при усвояването на 
публични средства; проверки на лица от органи 
на НАП, по установени нарушения и подадени 
сигнали от Сметната палата; извършване на 
ревизии при особени случаи по чл.122 от ДОПК 
по писмено искане на органи извън системата на 
НАП; контрол и предотвратяване изпирането на 
пари и финансирането на тероризъм.

IV. В рамките на партньорствата в ЕС 

активно се използват възможностите за: 
организиране на съвместни работни срещи, 
семинари, учебни посещения, както и други 
форми на обучение на кадрите; консултации и 
експертна помощ; обмяна на опит, знания и 
добри практики. 

V. Акцентира се върху осигуряването на 
възможност за плащане по електронен път на 
данъци, такси и други публични и частни 
вземания, както и предоставяне на електронни 
административни услуги и сътрудничество при 
обезпечаване и принудително събиране на 
публични вземания.

VI. Извършва се връчване на актове и 
документи между държави - членки на ЕС; 
възлага  с е  връчването  на  съобщения , 
приемането на декларации и други функции по 
чл. 10, ал. 4 от ЗНАП.

VII .  НАП системно  о съще ствява 
взаимодействие: основно с държавни органи, 
областна и общинска администрация, органи на 
съдебната власт и прокуратурата;  с някои 
специализирани институции и агенции (НСИ, 
НОИ, НЗОК и др.); отделни министерства и 
специализирани структури (МВР, ДАНС и 
Министерство на финансите) ;  с  някои 
контролни органи на Министерството на 
финансите (Агенция „Митници”, АДФИ, 
Сметна палата, Държавна комисия по хазарта); с 
органи и институции на ЕС; с предприятията, 
банковите институции, доставчиците на 
телекомуникационни услуги и „Български 
пощи” ЕАД. 

Прави впечатление, че не се осъществява 
или е твърде ограничено взаимодействието с 
Министерството на образованието и науката, 
както и с академичната общност. Активно 
сътрудничество се осъществява единствено с 
Министерството на финансите (МФ) и МВР, а с 
останалите министерства взаимодействието е 
ограничено.  Осъще ствяват се  отделни 
съвместни дейности и мероприятия с някои от 
контролните органи в структурата на МФ, като 
от тях – със системен и задълбочен характер са 
единствено тези с Агенция „Митници”, респ. 
налице е потенциал за разширяване на 
сътрудничеството с АДФИ и Сметната палата, 
както и за стартиране на сътрудничество с 
органите за вътрешен одит в публичния сектор. 
При наличието на нормативна база (законови 
разпоредби и инструкции за съвместна 

Предпоставки и реализация на взаимодействието в ...
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дейност), би могло да се реализира активно 
сътрудничество между НАП и системата за 
независим финансов одит. Налице е активно 
взаимодействие на НАП с органи и институции 
в Европейския съюз, но, за сметка на това, е 
ограничено взаимодействието с трети страни.

VIII. От нормативно зададените насоки на 
взаимодействие в системата на данъчно-
осигурителния контрол, съгласно действащата 
правна рамка (представена в т.1 и т. 2 от 
настоящото изложение) активно се реализират 
единствено – информационен обмен, в т.ч. по 
електронен път, повишаване събираемостта на 
публичните вземания, подпомагане на НАП при 
извършване на някои технически функции. 
Значително по-малко внимание се отделя на: 
повишаване качеството на контролната дейност;  
п о в и ш а в а н е  к в а л и ф и к а ц и я т а  и 
професионалната подготовка на кадрите; 
повишаване на ефикасността и ефективността 
на контролната дейност чрез извършване на 
с ъ в м е с т н и  д е й с т в и я ,  у ч а с т и е  в 
административни производства, извършване на 
паралелни ревизии и проверки, събиране на 
доказателства от други контролни органи, 
сезиране органи на НАП за извършване на 
проверки и ревизии. Ограничени са действията 
и мероприятията, насочени към взаимодействие 
в системата на финансовия контрол у нас и с 
чуждестранни контролни органи и институции 
относно превенцията и противодействието на 
финансово-икономиче ските  измами  и 
престъпления със социална значимост.

 
Заключение

В резултат на направеното изследване, от 
една страна – на правната рамка, създаваща 
нормативните предпоставки и от друга страна 
–  н а  ф а к т и ч е с к а т а  р е а л и з а ц и я  н а 
взаимодействието в системата на НАП, могат да 
се систематизират следните препоръки в тази 
сфера:

џ да се разшири реализирането на 
взаимодействие не само по отношение на 
злоупотребите с ДДС и акциз, а също така и с 
преките данъци; 

џ да се разшири реализирането на 
взаимодействие не само по отношение на 
установяването на данъчните нарушения, 
отклоненията от облагане и измамите, а и по 

отношение на превенцията на тези негативни 
явления; 

џ д а  с е  р е а л и з и р а  е ф и к а с н о 
взаимодействие по отношение на усвояването 
на средствата от еврофондовете, европейските 
програми и обществените поръчки, тъй като 
финансово-икономическите злоупотреби в тези 
аспекти обикновено са съпроводени със 
значителни данъчни нарушения и измами;

џ д а  с е  р а з р а б о т я т  н о р м а т и в н и 
разпоредби, уреждащи взаимодействието на 
НАП с органите за вътрешен одит в публичния 
сектор и с органите за независим финансов одит, 
като се осигури ефикасното им приложение; 

џ д а  с е  р е а л и з и р а  с и с т е м н о  и 
многостранно взаимодействие на НАП с 
образователните институции и академичната 
общност с оглед – участие в съвместни научни 
проекти и внедряване на научните постижения, 
свързани с повишаване на ефективността, 
усъвършенстване на технологията и методиката 
на  данъчно-о сигурителния  конт рол  в 
административната практика; качествена 
професионална подготовка на органите по 
приходите; формирането на ценности и нагласи 
у младите хора за спазване на данъчно-
о с и г у р и т е л н о т о  з а ко н о д а т е л с т в о  и 
противодействие на съответните нарушения и 
измами.
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Световната финансово-икономическа 
криза оказа негативно влияние върху всички 
сфери на икономиката, а това доведе до 
влошаване и отслабване на доверието във 
финансовата  ни система от  страна на 
инвеститорите. Те се опитват да спечелят от 

1
големите ценови движения , които могат да 
бъдат в краткосрочен или дългосрочен план. 
Именно пради тази причина инвеститорите се 
доверяват на външните финансови анализатори 
при вземане на своите решения и се стремят да 
купят акции при най-добрата цена. Понякога 
инвеститорите са готови да платят дори повече 
от текущата пазарна цена, ако е необходимо. 
Това е възможно само на пазар, в който има 
повече купувачи, отколкото продавачи, или на 
пазар, който е контролиран от купувачите. След 
като част от купувачите са осъществили своите 
поръчки по текуща цена, то всички останали 
купувачи трябва да решат дали ще купуват на 
по-висока цена. Цената на акциите ще продължи 
да се покачва докато търсеното количество 

2продължава да надвишава предлаганото . 
 Целта на научната разработка е да се 

представи спецификата на анализа, извършван 
от финансовите анализатори при прогнозиране 
цените на акциите. За постигане на така 

формулираната цел ще бъде необходимо да 
направи адекватна интерпретация на отделните 
индикатори, използвани във фундаменталния 

3 4анализ  и техническия анализ .  В научната 
разработка авторите ще наблегнат основно на 
индикаторите, получавани от данните на 
финансовите отчети на предприятията, т.е. 
прилагането на фундаменталния анализ, но ще 
запознаят читателите и със спецификата на 
техническия анализ, прилаган от финансовите 
анализатори. Сами по себе си финансовите 
анализатори са агенти, които се специализират  
в купуването или пражбата на финансови 
активи, които по този начин ще намалят 
несъответствията между потребностите и 
възможностите на инвеститорите, поемайки 

5риска върху себе си .
Фундаменталният анализ е метод, който се 

опитва да прогнозира действителната стойност 
6

на дадена инвестиция . Изхожда от теорията, че 
пазарната цена на акцията има тенденция да се 
в р ъ щ а  к ъ м  н е й н а т а  „ д е й с т в и т е л н а “ 
стойност/цена. 

Ф у н д а м е н т а л н и я т  а н а л и з  е 
инструментариум, използван от финансовите 
анализатори, които се опитват да открият акции 
подценени от пазара и да информират 
инвеститорите със средносрочен и дългосрочен 
инвестиционен хоризонт. С негова помощ се 
избират акции въз основа на анализ на 
годишните финансови отчети на дадено 
предприятие,  а така също на неговите 
конкурентни предимства, конкуренти, пазари и 
клиенти.

При извършването на фундаменталния 
анализ е необходимо едно предварително 
групиране на счетоводната информация  и 
нейното последващо преобразуване във вид, 
който позволява извършването на финансово-
с ч е т о в о д е н  а н а л и з .  А н а л и з и р а н а т а 
счетоводна/финансова информация ще бъде 

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ñïåöèôèêà íà àíàëèçà, 
ïðèëàãàí ïðè 
ïðîãíîçèðàíå öåíèòå 
íà aêöèèòå  íà 
ïóáëè÷íèÿ ïàçàð
 Ãåðãàíà Öîí÷åâà, Âåñåëèí Äåêîâ *

*  гл.ас.д-р Гергана Цончева, гл. ас. д-р Веселин Деков  
    Икономически университет Варна
1   Ценовото движение включва в себе си всякакъв вид промяна 
във времето на търговия. То се проследява от трейдър (външен 
финансов анализатор), който следи дали пазарът е в тренд, или 
не е. Ако е в тренд, финансовия анализатор ще се стреми да 
открие позиция в посоката на тренда. Ако обаче пазарът не е в 
тренд, той ще се стреми да открие позиция в посока, обратна на 
най-скорошното движение на пазара.
2  Брукс, Ал, „Технически анализ на ценовото движение за 
сериозния трейдър“, Издателство „Сиела“, София, 2013, стр.30

3  Тук авторите имат предвид финансов анализ, който е основан  
на информация от годишните финансови отчети на 
предприятията. 
4    Техническият анализ се основава на  поведението на пазара и 
движението на цените на акциите. 
5  Крайнинска, И., „Финансовите посредници на българския 
пазар-състояние, проблеми и перспективи“, Акад.издателство 
„Проф.Марин Дринов“, София, 2010, стр.9 
6   В тази разработка имаме предвид прогнозиране на 
действителните цени на акциите, които се търгуват на 
публичния пазар.



39“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ñïåöèôèêà íà àíàëèçà, ïðèëàãàí ïðè ïðîãíîçèðàíå... 

полезна за инвеститорите, ако тя се получава в 
резултат на задълбочен анализ от финансовите 
анализатори. Именно фундаленталният анализ 
се възприема за най-важният анализ, тъй като 
той отразява ценностите на предприятието, а 
така също и движението на контролираните от 

7 8него ресурси . Финансовият анализ  не включва 
само приложението на формулен апарат, за да се 

9изчисли даден финансов показател . В случая 
по-важното е каква интерпретация ще бъде 
направена на конкретната стойност на даден 
показател. Има четири базови показателя, чрез 
които имаме възможност да определим 
прогнозната стойност на дадена акция на 
п у б л и ч н и я  п а з а р .  Те  п р е д с т а в л я в а т 
съотношения между определени стойности на 
предприятията, чрез които добиваме по-ясна 
представа дали цената на акциите към момента е 
справедлива, подценена или надценена. Става 
въпрос за показатели , които са свързани с 
доходността, балансовата стойност към 
п а з а р н ат а  с т о й н о с т  и  д и в и д е н т н о -
дисконтния показател.  

Необходимо е да споменем, че тези 
показатели за оценка на акциите се отнасят за 
отделен актив/акция, а не са портфейл от 
такива. Също така е важно да отбележим, че 
при тях липсват фактори, с помощта на които 
може да се оцени риска на конкретния 
актив /акция ,  а  от  тук  и  евентуалнат а 
нестабилност на възвръщаемостта не може да 
окаже влияние върху цената на акциите. Може 
да посочим още един недостатък на тези модели,  
а именно това, че те са резултат от използваните 
счетоводни данни, които могат да бъдат 
манипулирани от органите на управление.

Независимо от тези недостъци с помощта 
на тези модели е възможно да се направи 
директна връзка между пазарната цена/стойност 
и тяхната възвръщаемост. Чрез тях се определя  
цената на акцията от дисконтирания поток на 
доходи, които са отразени във финансовите 
отчети. Ако представената и оповестена 
счетоводна информация в тях е отразява вярно и 
честно стопансакта действителност, то тези 
м од е л и  щ е  п р е д с т а в я т  д о с т о в е р н а  и 

в и с о к о к а ч е с т в е н а  и н ф о р м а ц и я  з а 
действителната цена на акциите.

 Показателите за доходността са едни от 
най-добрите и най-често използвани показатели 
за групиране и селектиране на акциите.

Изхождайки от връзката между посоката 
на дадена дивидентна политика и движението на 
пазарните цени на акциите, акционерите 
поставят в основата на инвестиционните си 
анализи финансови индикатори, изчислени на 

10база :
- среднопретеглена пазарна цена на 

обикновенните акции за определен период на 
всички пазари, на които се търгуват акциите на 
предприятието;

- пазарната цена на акциите към точно 
определен момент;

- пазарната цена на акциите към края на 
отчетния период.

Избраната по един от посочените варианти 
пазарна цена на акциите, съпоставена с 
показателя „Доход/печалба на една акция“ 
служи като финансов индикатор за търсенето на 
акции на дадено предприятие. Този показател е 
известен в счетоводната и финансовата 
литература като P/E (Price-Earnings ratio). 
О т н о ш е н и е т о  " Ц е н а / д о х о д н о с т " 
(Price/Earnings ratio) е показател сравняващ 
текущата пазарна цена на акция с дохода на една 
акция. Той се изразява в това, че показва колко 
пъти доходът на една обикновена акция се 
нанася в нейната текуща цена. Колкото по-
високо е това отношение, толкова по високи са 
очакванията за печалба от инвестирането в 
акциите. 

11За да определим този показател (Р/Е) , 
първо следва да изчислим печалбата/дохода от 

12една акция (EPS) . Този показател се счита за 

7  Мак Форън, Д., „Ръководство за управление финансите на  
фирмата. (как парите правят пари)“, ИЦТТ „Информа“, 1999, 
стр.4
8         Има се предвид фундаменталнният анализ
9         Йорданов, Й., „Финансови инвестиции“, Варна, 2001, стр.63

10   Захариев, П., „Счетоводство на капиталовите дружества 
–Част първа“, Варна, 2008, стр. 289
11     За изчисляването на този показател е необходимо 
предприятието да е котирано на фондовата борса, за да се 
оценява постоянно и цената на акциите му да е публична 
информация. 
12     В практиката, EPS (Earning per share) или нетната печалба/ 
нетния доход от акция може да се прeдстави по три начина: като 
нетен доход от акция общо за текущата година (P/E текущо), за 
последните четири тримесечия поотделно (пълзящо P/E) и на 
база на бъдещи/очаквани прогнози (форуърдно P/E). За 
допълнителна информация вж. Ненков, Д. Коефициентни 
методи за определяне стойността на компаниите. Същност и 
особености на коефициента "цена-доход". // Научни трудове на 
УНСС, София, XLVII, 2007, № 2, с. 245.
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един от водещите индикатори, който се използва 
освен от настоящите акционери, но и от 
потенциалните такива. Индикатора ЕРS се 
използва широко като фундаментален показател 
за посоката на провежданата дивидентна 
политика на предприятието. Показателят 
„Печалба/доход на акция“ се изчислява, като от 
нетната печалба на компанията в която желаем 
да инвестираме извадим дивидентите, които се 
изплащат и полученият резултат разделим на 
броя акции в обръщение.

13
EPS = нетна печалба  – дивидентите / 

броя на акции в обръщение
Изчисляването на този показател може да 

се усложни, когато в капиталовата структура на 
предприятието има и ценни книжа, съдържащи 
права за придобиване на нови обикновенни 
акции. Тези потенциални обикновенни 
акции/финансови инструменти и липсата на 
единна методика за тяхното включване при 
изчисляване на величината на този показател би 
донесъл големи рискове за правилното 
интерпретиране на оповестените данни в 
годишните финансови отчети за този финансов 

14
индикатор . 

Практиката обаче дава възможност P/E – 
коефициентът да бъде изчислен и въз основа на 
прогнозираните бъдещи печалби от акции на 
дружеството - аналог, но това не дава точни и 
реални прогнози за нашите нужди. В случаите, в 
които доходността/печалбата от акция е 
отрицателна, полученият коефициент е или 
отрицателна величина, или не се изчислява. За 
да онагледим прилагането на метода ще 

15
използваме следния пример :

ДФ „Лидер” притежава акции на „Петрол” 
АД, които трябва да преоцени към 31.12.20ХХг. 
чрез използване на непазарен метод  за 
преоценка цена/печалба. За целта използваме 
дружество – аналог „Лукойл” ЕАД. 

Петрол АД притежава 56 000 бр. акции,  
като реализира чиста печалба към 31.12.20ХХг. 
в размер на 3 500 000 лв. 

Лукойл ЕАД притежава 2 300 000 бр. 
акции и реализира чиста печалба от 50 800 000 
лв.  

1. Определяме печалбата от един брой 
акция за двете дружества

Печалбата от акция (Петрол АД) е равна 
на: 3 500 000 / 56 000 = 62.50 лв.

Печалбата от акция (Лукойл ЕАД) е :50 
800 000 / 2 300 000 = 22.09 лв.

2. Изчисляваме  средно претеглената 
цена (СПЦ) на една акция и справедливата 
стойност:

Средно претеглена печалба СПП�=�

Средно претеглена цена (СПЦ)  = 62.50 - 
(23.05 – 22.09) = 61.54лв.

16Пазарен множител  (ПМ) = 61.54 / 22.09 
= 2.79

Справедлива стойност за акция =      
СПЦ * ПМ = 61.54 * 2.79 = 171.46лв.  

МСС 33 Нетна печалба на акция дава 
основни регулировки и правила за изчисляване 
и оповестяване на показателя „Печалба/доход на 
акция“, като акцентира върху знаменателя на 
формулата при варианти,  зависими от 
капиталовата структура на предприятието. В 
стандарта са регламентирани методически 
подходи за изчисляване на показателя:

17- Основен доход на акция , който се 
изчислява при проста капиталова структура, 
ко я т о  в к л юч в а  с а м о  о б и к н о в е н н и  и 
привилигировани, но без право на конвертиране 
акции;

18
- Доход на акция с намалена стойност , 

който се изчислява при  сложна капиталова 
структура, която включва т.нар. потенциални 

19обикновенни акции .

13  Нетна печалба – това е крайната (чистата) печалба на 
компанията. От нея вече са приспаднати дължимите данъци.
14    Захариев, П., „Счетоводство на капиталовите дружества 
–Част първа“, Варна, 2008, стр. 289
15      Деков, В. „Счетоводството в управлението на предприятията 
– колективни инвестиционни схеми“, Свищов, 2013г.

16  Това е съотношение между средно претеглената цена за брой 
акция  на дружеството-аналог и печалбата от акция, която дава.
17 В терминологията на КМСС „Basic EPS“ - http://eur-
lex.europa.eu
18 В терминологията на КММС се използва „Diluted EPS“. 
Акциите с намалена стойност представляват емитирани нови 
акции в резултат на конвертиране на финансови инструменти 
или упражняване на права, в резултат на което не се променя 
величината на капитала, а само неговата структура. http://eur-
lex.europa.eu
19  Те представляват финансови инструменти, които осигуряват 
права за придобиване на обикновенни акции. 
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За да определим Р/Е (Цена/Доходност), 
с л е д  к а т о  в е ч е  с м е  и з ч и с л и л и  Е P S 
(Печалба/Доход на една акция), просто трябва да 
разделим текущата цена на една акция на EPS, 
както следва:

P/E = текуща цена на една акция / 
печалба от една акция (EPS)

Отношението Price/Earnings ratio показва, 
че колкото по-високи стойности приема 
текущото отношение цена/доходност, то 
толкова:

- по-ниска е изискваната норма на 
възвръщаемост; 

- по-висока е нормата на растеж на 
дивидента.

При даден поток на бъдещите доходи и 
дивиденти, колкото по-ниска е изискваната 
възвръщаемост от инвестицията , толкова 
повече инвеститорите ще бъдат склонни да 
заплатят за инвестицията като текуща пазарна 
цена. При тази ситуация, при равни други 
условия, колкото по-ниска е очакваната 
(изискваната) бъдеща възвръщаемост, толкова 
по-високо е отношението между текущата цена 
и текущия доход  на една обикновена акция.

В  с л у ч а й ,  ч е  бъ д е щ и я т  д оход  и 
дивидентите се очаква да бъдат по-високи от 
техните текущи равнища, то сегашната им 
стойност, или текущата пазарна цена, също ще 
бъде по-голяма в сравнение с текущите 
дивиденти и доход на акция. В тази ситуация, в 
зависимост от продължителността на периода, 
през който пазарът очаква завишен растеж и 
завишената очаквана норма на растеж, цената на 
акцията, като израз на сегашната стойност на 
очаквания дивидент, е по-висока, съотнесена 
спрямо текущата стойност на дивидента и 
дохода на акция.

Тъй  като  съотношението  цена  за 
акция/печалба (Р/Е) само по себе си не е 
достатъчно, за да бъде добита ясна представа за 
стойността на акциите, инвеститорите често 

20използват коефициентът PEG  като допълнение. 
Той отчита темпа на нарастване на печалбата от 
една акция и дава по-ясна представа за това дали 
тя е подценена или надценена.

Формулата за изчисляване е:
PEG = (P/E) / (годишен ръст на EPS)

Годишният ръст на печалбата се изчислява 
за бъдещ период на време – най-често една 
година.

Ако не разполагате с такива данни, можете 
да използвате ръста на печалбата за последните 
12 месеца, допускайки, че през следващата 
година той ще бъде подобен.

Стойности над 1 означават, че или цената 
на акциите е надценена, или инвеститорите 
очакват печалбите да надминат прогнозите. 
Предприятията с висок ръст в повечето случаи 
имат PEG над единица, защото инвеститорите са 
склонни да плащат по-висока цена за акциите.

Стойностите под 1 означават, че или 
предприятието е подценено, или инвеститорите 
очакват печалбите да бъдат по-слаби от 
прогнозираното.

Ако стойността на PEG e равна на единица, 
това означава, че пазарната цена на акциите не е 
нито подценена, нито надценена, а напълно 
съответства на справедливата.

Прогнозирането на бъдещата печалба от 
една акция (EPS) е много субективен процес, 
който може да се влияе от различни фактори. 
Повечето предприятия публикуват свои 
прогнозни данни за очаквания ръст на печалбата 
и е препоръчително да бъдат използвани именно 
те при изчисляването на годишния ръст на EPS.

На следващо място поставяме показател, с 
помощта на който може да се прогнозира цената 
на акциите, а именно отношението на 
балансовата към пазарната стойност (Book-
to-market value, BTMV), още наричано дисконт 
н а  б а л а н с о в а т а  с т о й н о с т,  и з р а з я в а 
съотношението на собствения капитал плюс 
резервите минус нематериалните активи (Net 
Tangible Assets, NT А), към пазарната стойност 
(Market Vallue,  MV)  на предприятието, 
BTMV=NTA/MV,където 

- NTA са нетни реални активи и
- MV е пазарна стойност. 

Нетни реални активи са дълготрайните 
а к т и в и  м и н у с  а м о р т и з а ц и я т а ,  п л ю с 
дългосрочните инвестиции и оборотните 
активи, минус забавените плащания и активите 
на т.н. малцинствена група акционери. Фама и 

2 1Френч  подчертават, че отношението на 20  Price/Earnings To Growth

Ñïåöèôèêà íà àíàëèçà, ïðèëàãàí ïðè ïðîãíîçèðàíå... 
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балансовата към пазарната стойност е важен 
показател, детерминиращ средната портфейлна 
възвръщаемост, макар ефектът на размера да 
привлича повече внимание. 

Този метод има недостатъци, произтичащи 
от субективността и различията в счетоводното 
отразяване, които различия могат да бъдат 
преодолени  с  помощт а  на  подхода  за 
коригираната балансова стойност (Adjusted 
Book value). Основната му цел е да се коригират 
някои активи и пасиви така, че те да постигнат 
по-обективна оценка на стойността на 
предприятието и е препоръчителен  за 
предприятията, които отдавна оперират на 
пазара, при които счетоводните практики водят 
до натрупване на отклонения от пазарната 
сойност. Трябва да отбележим, че този метод се 
оказва доста скъп за приложение, особено за 
предприятия с ограничени капиталови 

22
възможности . 

Дивидентно-дисконтеният модел 
п р е д с т а в я  б р у т н и т е  а к т и в и  м и н у с 
задълженията. Нетните активи не са постоянна 
величина, поради което пазарната стойност на 
активите е по-реалистична величина, за която 
инвеститорите могат да претендират. Пазарната 
стойност на акциите също е категория, която 
търпи промени през времето и инвеститорите не 
могат да бъдат напълно сигурни дали ще 
получат добра цена, когато продават техните 
акции. Една от възможностите за да се 
определи приблизителната стойност на 
акцията е като се изчисли сегашната 
стойност на плащанията върху които 
акцията дава право, т.е. сегашната стойност 
на дивидентите:

където E(d,) е очаквания дивидент, който 
ще бъде получен през период t, а Т е броят на 
периодите преди последния (ликвидационен) 
дивидент.

 Тази формула е идентична с модела 
„сегашна стойност”, като единствената разлика 
е, че тук потокът на плащанията е заменен от 

дивидентните плащания. Бъдещите дивиденти  
могат да бъдат прогнозирани с помощта на 

23
проформа баланс  и отчет за приходите и 
разходите. Това обаче не може да се направи за 
безкрайно дълъг период, поради което моделите 
за оценка приемат, че от даден период в 
бъдещето дивидентът става постоянен.

 Важно уточнение е, че размерът на 
дивидентите не е фиксиран за повечето 
предприятия. Той се определя от собствениците 
или акционерите и неговият размер се влияе от 
реализираната нетна печалба. Колкото по-
висока е дивидентната доходност, толкова по-
п р и в л е к а т е л н о  е  п р е д п р и я т и е т о  з а 
инвеститорите. Тя зависи от естеството на 
бизнеса на предприятията, от дивидентната 
политика, която е възприета, и от размера на 
реализираната печалба. Влияние оказва и 
секторът, в който предприятието функционира. 
Предприятията с дълга история, като например 
банковите и производствените предприятия, в 
повечето случаи изплащат редовно дивиденти, 
тъй като имат утвърдени позиции на пазара и 
достатъчно сигурни парични потоци.

Едно от най-сериозните разделения на 
специалистите в областта на финансовия 
анализ, било то учени и практици, е това между 
поддръжниците на техническият анализ и 
техните критици, т.е. поддръжниците на 
фу н д а м е н т а л н и я / ф и н а н с о в и я  а н а л и з . 
Противоположно на това, фундаменталният 
анализ навлиза бързо в теорията и практиката на 
съвременните финанси и счетоводство. За 
разлика от  фундаменталните аналитици, които 
зависят  от  финансоват а / счетоводнат а  
информация, за да стигнат до съответните 
финансови решения, техническите анализатори 
използват тренда на цените. Те вярват, че 
колебанията на цените се извършват на основата 
на прогнозируеми модели на тяхното движение 
и при правилното им разчитане могат да се 
вземат икономически най-изгодните решения за 
инвестиране. Когато техническите показатели 
се изследват на основата на динамични редове и 
се проследи техния тренд, то тогава те са по-
разбираеми и водят до по-добри решения.

Към днешна  дат а  (Април  2017г. ) 
съществуват многобройни технически методи, 

21     http://www.moneychimp.com
22  Вачков, Ст., Спасова, Ем., Йорданов,Й., „Решения в 
корпоративните финанси“, Варна, 2011, стр.298-299

23    Баланс, който обобщава евентуалния бъдещ статут на 
предприятието, след планираните сделки, въз основа на 
настоящия финансов отчет. 
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някои от които използват сложни формули, но 
нашата цел в  тази разработка не е  да 
анализираме в детайли  най-сложните модели на 
техническия анализ,  а същият да бъде 
съпоставен с предимствата и недостатъците на 

24
финансовия анализ . 

С п о р е д  р е д и ц а  с п е ц и а л и с т и  и 
поддръжници на  техниче ския  анализ , 
инвеститорите са вглъбяват в прилагането и на 
най-детайлните подробности и губят основната 
връзка - вземането на правилни и печеливши 
решения с помощта на  недвусмисленото 
интерпретиране на данните и фактите. Сам по 
себе си техническият анализ показва различни 
начини за анализиране както на пазарите, така и 
на отделните акции и представляват цялостни 
инве стиционни системи и  планове  за 
управление на портфейли, които да бъдат от 
полза на инвеститорите, при вземане на 
решение за инвестиране дадено предприятие 

25или отрасъл .
На спекулативните пазари са познати две 

основни теории, които са в постоянен 
26"конфликт" . Това са хипотезата "Случайна 

27
разходка" и теорията на Дау (Dow Theory) . 
Според  хипотезата за „Случайната разходка“, 
нито-техническият, нито фундаменталният 
ана лиз  имат  някакъв  смисъл ,  понеже 
изменението на цените е напълно случайно. 
Следователно, изследването на миналото 
поведение на цените и финансовите показатели 
не може да спомогне за прогнозиране на 
бъдещите цени. Привържениците на хипотезата 
"Случайна разходка" вярват, че ако пазарът е 
ефективен, то цените на активите отразяват 
цялата налична информация - техническа и 
фундаментална/финансова.

Втората теория е тази на Чарлз Дау и е 
определяща за развитието на техническия 

28анализ . Основните идеи на Дау, формулирани в 

принципи, са относно прогнозируемостта на 
цените на акциите, която се основава на 
разчитането на пазарните сигнали. Теорията 

29определя три форми на ценови движения :
1. Първично движение. Наричано още 

основен тренд, първичното движение е с 
продължителност от една или повече години, 
като установява движение нагоре "банков пазар" 
или надолу - "мечи пазар".

2. Вторично противодействие. Известно 
е още като междинна реакция или междинен 
тренд и има продължителност от няколко 
седмици до няколко месеца, характеризира се с 
движения в обратна на първичното движение 
посока.

3. Третостепенен (незначителен) тренд. 
Той включва ежедневните промени на цените 
имат продължителност от няколко часа до 
няколко седмици.    

Техническите анализатори/аналитици се 
концентрират най-вече върху прогнозирането и 
проследяването на ценовите движения с 
помощта на съвкупност от индикатори, като 
едни от най-често използваните са: 

- Акции с покачващи се и намаляващи се 
цени;

- Високи и ниски ценови равнища;
- Теория на увереността;
- Нови емисии;
- Анализ иа нестабилността;
- Бета анализ;

Акции с покачващи се и такива с 
намаляващи се цени

 
Изследването  на  тенденциите  по 

отношение на относителния брой на акциите с 
покачващи се и такива със спадащи цени са от 
голямо значение за техническите анализатори. 
Първият показател е некумулативния тренд 
"покачващи/намаляващи цени", известен още 

30
под името "Индекс на размаха  на Хюз" . Всеки 
ден броят на компаниите, чийто акции спадат, се 
изваждат от броя на конпаниите, чийто акции се 
покачват и разликата се разделя на общия брой 
на търгуваните акции. Ако броят на компаниите, 
чийто акции спадат, е по-голям от тези, чийто 
акции се повишават, то индексът на размаха ще 
бъде отрицателна величина. Важно е да се 

24     Фундаменталният анализ
25     Къркпатрик, Ч., „Техническият анализ- пълен справочник за 
технически анализатори на финансови пазари“, Изд. „Авангард 
Принт“ ООД, Русе, 2010, стр.26
26       Йорданов, Й., „Финансови инвестиции“, Варна, 2001, стр.81
27  Хипотезата "Случайна разходка" е развита за пръв път в 
дисертационния труд на Луис Бачелиър, публикувана през 1900 
г. под заглавие "Теория на Спекулацията".
28    Теорията на Дау е базирана на поредица от уводни статии в 
Wall Street Journal, публикувани в периода от 1900 до 1902 
година от Чарлз X. Дау. Той е авторът на известните днес индекси 
Dow Jones Industrial Averages (DJ1A) и Dow Jones Rail Averages, 
известен днес под названието "Транспортен Дау".

29     Йорданов, Й., „Финансови инвестиции“, Варна, 2001, стр.82
30         Hughes Breadth Index
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отбележи, че компаниите чийто акции са с 
непроменени цени не се включват нито в 
бройката на покачените, нито в бройката на 
спадналите, но те се отчитат в общия брой на 
търгуваните акции. Всичко казано до тук може 
да се визуализира, чрез следната зависимост:

HBI=A – D / T
където:
А е брой на предприятията, чийто цени на 

акциите се покачват;
D - брой на предприятията, чийто цени на 

акциите спадат:
Т - общ брой на търгуваните предприятия;
HBI - индекс на размаха на Хюз.

Следващият показател, който е свързан с 
размаха на пазара е т.нар. абсолютен индекс на 

31пазара , който се изчислява като броя на 
компаниите чиито акции спадат, се изваждат от 
броя на компаниите, чиито акции се покачват:

ABI = A—D

Освен тези два индекса в практиката на 
техническия анализ са познати и автономни 
индекси на компаниите с нарастващи и 
спадащи акции. В първия случай броят на 
компаниите, чиито акции нарастват, се 
разделя на общия брой на търгуваните 
компании. Във вторият, броят на компаниите, 
чиито акции спадат, се разделя на общия брой 
на търгуваните компании.

Високи и ниски ценови равнища

Нови най-високи и най-ниски ценови 
равнища се дефинират, когато цената на дадена 
акция превиши достигнатите най-високи или 
спадне под достигнатите най-ниски равнища 
през последните 52 седмици, т.е.  през 

32
последната година . Изчисляването на този 
показател се свързва с определянето на 
съотношението на броя на компаниите, които 
достигат нови най-високи ценови равнища, към 
броя на  компаниите, достигащи нови най-ниски 
ценови равнища. Полученото количествено 
съотношение показва бъдещото движение на 

цените на акциите. Формулата за изчисляване на 
съотношението е:

RHL=NH / NL

където:
R H L -  с ъ о т н о ш е н и е  н а  б р о я  н а 

предприятията, които достигат нови най-високи 
ценови равнища, към броя на предприятията, 
достигащи нови най-ниски ценови равнища;

NL - брой на предприятията, достигащи 
нови най-ниски ценови равнища.

NH - брой на предприятията, които 
постигат нови най-високи ценови равнища;

Теория на увереността

Теорията на увереността се основава на 
приемането, че цените на спекулативните 
пазари  с е  определят  от  субективните 

33настроения на инвеститорите . Един от най-
ш и р о ко  и з п ол з ва н и т е  и н д и като р и  з а 
настроението на инвеститорите в САЩ 
например, е индексът на увереността на Барон 
(Barron's Confidence Index). Той се базира на 
изследване доходността на облигациите като 
източник на информация за увереността на 
фондовия пазар. Когато доходността на 
облигациите с нисък рейтинг намалява, това 
индикира за спекулативни движения на 
фондовия пазар. Нарастването на доходността 
на облигациите с висок рейтинг, от друга страна 
пък е свидетелство за нарастваща увереност в 
пазара. 

Нови емисии

Новите емисии са важен източник на 
информация, за техническите анализатори. Чрез 
проследяването на честотата, обемите, процента 
на закупените нови емисии на първичния пазар 
и достигната цена на вторичния пазар на новите 
емисии се установява дали пазарът е във възход 
или в посока спад.

Анализ иа нестабилността

Анализът на нестабилността на цените на 
акциите също представлява част от методите 

31     Absolute Breadth Index
32       Минев, Св.,“Как да търуваме на финансовите пазари“, „Сиела 
Норма“ АД, София, 2011, p. 45 33     Йорданов, Й., „Финансови инвестиции“, Варна, 2001, стр.83
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използвани от техническите анализатори при 
прогнозиране цените на акциите на публичния 
пазар. Акция, която е силно нестабилна, се 
приема за относително "спекулативна" спрямо 
а к ц и я ,  ч и я то  ц е н а  р я д ко  с е  д в и ж и  в 
противоположни посоки, а когато го прави - 
отклоненията не са значителни. Нестабилността 
за даден актив се измерва като се сравни с тази 
на пазара или се измери на базата на наблюдения 
за последните 52 седмици.

Бета

Коефициентът "бета" изразява степента, в 
която цената на дадена акция се движи в синхрон 
с движението на пазара (тренда на пазара). Той 
измерва чувствителността (реакцията) на 
цената на дадена акция на промените на пазара 
(пазарния  индекс )  и  може  да  приема 
положителни стойности. Когато цената на 
акцията се движи в противоположна на посоката 
на пазарния индекс, тогава стойността на бета е 
равна на нула. По правило стойността на бета на 
пазарния индекс е равна на 1.Финансофите 
анализатори считат, че знаейки бета на дадена 
акция и очакваното изменение на пазарния 
индекс, може да се прогнозира очакваното 
изменение в цената на акцията.

 „…бета измерва чувствителността на 
доходите от ценните книжа към пазарните 
промени, или сумата, с които инвеститорите 
очакват да се промени цената им за всяка 
допълнителна промяна на пазарната цена с 

341%.”   Този коефициент е и мярка за влиянието, 
което има даден финансов актив към цялостния 
портфейл.   Т.е .  всяка една промяна в 
доходността на рисковия актив влияе на 
ц я л о с т н а т а  в ъ з в р ъ щ а е м о с т  н а 
диверсифицирания портфейл на дадено 
предприятие. Бета-коефициентът има различна 
стойност за всеки финансов актив, тъй като в 
портфейла се съдържат различно - рискови 
ценни книги.  Сравнявайки стойността на  бета - 
коефициента на ценна книга с пазарния 
коефициент/индекс (бенчмарк) равен на 
единица може да твърдим, че:

 - за  бета = 1 следва, че възвръщаемостта 
на ценните книги е равна на тази на пазарния 

35портфейл;

  - за  бета - коефициент по-голям от 
единица, т.е. по-висок от пазарния  бета - 
коефициент (бенчмарк), възвръщаемостта на 
финансовите активи е ниска, а нивата на риск 
високи. В такъв случай инвестиционният 
портфейл се определя като „агресивен”.

 - когато бета - коефициента е със 
стойност по-ниска от единица напр. 0.8, 
възвръщаемостта на финансовите инструменти 
ще се увеличава/намалява с 0.8% при промяна 
на пазарния индекс с 1%. Такъв вид портфейл 
съдържа ценни книжа, които са ниско-рискови, а 
самия портфейл се определя като  „защитен”.

Измервайки  чувствително стт а  на 
отделната акция от портфейла спрямо пазара, ᵦ -
коефициента показва с колко ще нарастне или 
спадне нейната цена. С използване на ᵦ -
коефициента е  възможно да  изчислим 
очакваната възвръщаемост ( ) на един актив re

36
чрез следната формула:  

re=rf +b (rm - rf)      , където:

  е очакваната норма на възвръщаемост, re

rf rmе безрискова норма на възвръщаемост и  е 
пазарната възвръщаемост. Ако например 
а к ц и и т е  н а  п р е д п р и я т и е  „ Х ”  и м а т 
възвръщаемост 8%, безрискова норма на 
възвръщаемост – 5.5%, пазарна възвръщаемост 
9% и β  = 1.2, очакваната норма на възвръщаемост 
на акциите е:

От изчислението следва, че тъй като 
действителната норма на възвръщаемост е по-
ма л ка  от  оч а к ва н ат а  въ з в р ъ щ а е м о с т , 
инвеститорите няма да закупят акции на това 
предприятие.

34   Вж. Иванова, В., Панева, Л. Инвестиционният избор. 
Цит.съч., с.60.

35   Предприятията за колективно инвестиране използват като 
фундамент за съставянето на оптимален за тях рисков портфейл 
теорията на Хари Марковиц. Подобен портфейл се гради въз 
основа на т.нар. диверсифициран пазарен индексен портфейл 
(пасивен портфейл). Той дава възможност да се анализират 
всички нетипични отклонения от нормата на възвръщаемост на 
финансовите инструменти от пасивния портфейл за създаването 
на активен портфейл на дружеството/фонда.
35    Вж.
 http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/ikonomik
a%20i%20biznesadministratsia/5.pdf. с. 45. Последен достъп: 
15.12.2010г.
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Прилагане на техническия анализ

На разположение на финансовия пазар са 
множество инструменти с помощта на който 
ф и н а н с о в и т е  а н а л и з а т о р и  п р и л а г а т 
техническия анализ. Целта ни е, да се 
представим как техническият анализ за разлика 
от  фундамент а линят  ана лиз  използва 
информацията за вземане на инвестиционни 
решения за покупка или продажба на ценни 
книжа в определен момент.

Във финансовата литература съществуват 
две основни категории методи за технически 
анализ - графически и математически. 
О с н о в н и я т  и н с т р у м е н т,  и з п о л з в а н  в 
т е х н и ч е с к и я  а н а л и з ,  с а  г р а ф и к и т е . 
Благодарение на графичното изображение на 
пазара се извършват прогнози, основани на 
поведението на пазарните индекси за минал 
период от време. 

џ Ценови графики (Price charts)

Техническите анализатори използват 
ценовите графики и благодарение на тях могат 
да се  прогнозират бъдещите движения на 
цените на акциите. Техническите анализатори 
вярват във възможността на трендове с 
определена форма да се повтарят на определени 
периоди от време. 

Ценовите графики се разделят според два 
38критерия :

* времевия период;
* вида на изобразяване
По времеви период графиките се делят на 

реални, 1, 5, 10, 15, 30-минутни, 1, 4-часови, 
дневни, седмични, месечни, тримесечни и 
годишни. Реалните и минутните графики се 
използват предимно от професионалисти, които 
търгуват с мощен ресурс и в рамките на един ден 
осъществяват множество сделки, следейки 
движенията на цените на графика в реално 
време и/или на минутни графики, където 
периода на графиката се определя на 30, 15, 5 
или 1 минути. Часовите графики се използват за 
по –подробно виждане на пазара в рамките на 
няколко дни или часа. С тяхна помощ се 
определя краткосрочния тренд, а понякога и 

средносрочния тренд. Най-използвани са часова 
графика на 1 час и на 4 часа. Инвеститорите, 
използващи минутни и часови графики са 
известни още под името „дневни търговци“. Те  
закупуват и продават акции през целия ден, с 
надеждата, че тяхната акция ще продължи да 
повишава или понижава стойността си за 
секундите, минутите или часовете, през които е 
тяхна собственост и така да реализират печалба. 
Дневната търговия е изключително рисково 
занимание и може да доведе до значителни 
финансови загуби за много кратък период от 
време.

Дневните графики  се използват за 
определяне на средносрочен тренд. При тях 
периодът на графиката е определен на един ден, 
докато седмичните графики  дефинират 
среднодълго срочен тренд.  Месечните, 
тримесечните и годишните графики се 
използват за определяне на най-дългосрочните 
трендове и за по-обобщено виждане на 
движението на цените. 

Според вида на изобразяване графиките 
биват линейни, бар-графики, японски свещи и 
точково-фигурни графики.

При линейната графика (Line chart) 
движението на цените е представено с линия, 
която свързва цените на затваряне за времевия 
интервал. Линейната графика е удобна поради 
изчистеността си за установяване на "основната 
картина". Линейните графики се считат за 
недостатъчни за техническия анализ поради 
предимството на други съвременни средства за 
графично представяне, позволяващи да се 
запазят данните за вътредневното движение на 
цените. Еднодневните линейни графики са 
удобни за наблюдение на широката картина на 
основния тренд, на фона, на която движението 
на цените в рамките на деня изглежда 
маловажно. За период от няколко години, 
линейната графика е по-удобна от другите за 
визуално изучаване.

џ Япопска свещ (CandleStick chart)
Този вид графики дават най-пълна и ясна 

информация за движението на цените през 
дадения период. При тях интервалите са 
отразени от фигури, наподобяващи свещички, 
откъдето произлиза и тяхното име. Подобно на 
графиките-чертички, японските свещи имат 4 
елемента:

 - цена при отваряне;

37   Йорданов, Й., „Финансови инвестиции“, Варна, 2001, стр.82 и 
сл.
38     Пак там, стр.83
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- най-висока цена; 
- най-ниска цена;
- цена при затваряне.
За да се създаде графика с японски свещи 

са необходими ежедневни данни за цените при 
отваряне, най-висока, най-ниска и при затваряне 
на търговията за деня. Празната или запълнена 
част от свещта се нарича "тяло" ("the body"). 
Тънките и по- често дълги линии над и под 
тялото представят високият и ниския спектър на 
цените и се наричат сенки ("shadows"). Върхът 
на горната сянка е най-високата цена за 
съответния интервал, а дъното на долната сянка 
е най-ниската негова цена. Ако акцията затвори 
на по-висока цена, отколкото при отваряне на 
търговията, то графиката показва "празна" свещ, 
чието дъно на тялото показва цената при 
отваряне, а върхът на тялото - цената при 
затваряне. Ако цената на акцията при затваряне е 
по-ниска от тази при отваряне, графиката 
показва пълна (черна) свещ, като върха на тялото 
представя цената при отваряне, а дъното -цената 
при затваряне.

Това  с а  с амо  една  малка  част  от 
множе ството  методи  за  прилагане  на 
техническия анализ, прилаган от специалистите 
при прогнозиране цените на акциите на 
публичния пазар. Представянето на тяхната 
специфика изисква дългогодишен теоретичен и 
практически опит, за който авторите не 
претендират и поради тази причина не влизат в 
подробен анализ за техническия анализ. 

Фундаменталият анализ и техническият 
а н а л и з  с ъ с  с в о и т е  с п е ц и ф и к и  п р и 
прогнозирането на цените на акциите имат 
немалко  предимства и недостатъци, до които 
стигнахме след внимателно проведеното 
литературно проучване.

О с н о в н и т е  п р е д и м с т в а  н а 
фундаменталния анализ се отнасят до следните 
няколко пункта:

џ пазарната  цена на  акцията  има 
т е н д е н ц и я  д а  с е  в р ъ щ а  к ъ м  н е й н ат а 
„действителна“ стойност/цена.

џ в ъ з м о ж н о с т  д а  с е  и з ч и с л и 
действителната стойност на инвестицията;

џ откриват се дългосрочни възможности 
за инвестиции;

џ идентифицират се акции подценени от 
пазара, които са обект на вниманието на 
потенциалните инвеститори;

Като основни недостатъци извеждаме: 
п р е к а л е н о  г о л е м и я т  о б е м  о т 
макроикономически индикатори, който може да 
доведе до объркване даден инвеститор, времето 
необходимо за едно предварително групиране 
на счетоводната информация  и нейното 
последващо преобразуване във вид, който 
позволява извършването на финансово-
счетоводен анализ и не на последно място, че с 
помощта на този анализ могат да се прогнозират 
цените само на отделен актив/акция, а не са 
портфейл от такива. 

Предимствата на техническия анализ, 
които се откояват в резултат на това проучване са 
следните: 

џ използват тренда на цените;
џ използват се динамични редове, с 

помощта на които  е възможно да се и се 
проследи техния тренд, което от своя страна 
води до вземането на по-добри решения.

џ прилагането на техническия анализ не 
зависи от предварителното групиране и 
преобразуване на счетоводната информация, 
която при това може и да бъде манипулирана от 
ръководството на предприятието;

џ п о к а з в а  р а з л и ч н и  н а ч и н и  з а 
анализиране както на пазарите, така и на 
отделните акции 

џ предоставя информация за цялостни 
инве стиционни системи и  планове  за 
управление на портфейли, които да бъдат от 
полза на инвеститорите. 

В резултат на проучването стигнахме и до 
следните недостатъци касаещи техническия 
анализ, а именно:

џ н е н а вл и з а  бъ р з о  в  т е о р и я т а  и 
практиката на съвременните финанси;

џ прекалено големия брой технически 
методи, някои от които използват сложни 
ф о р м ул и ,  ко и т о  м о г а т  д а  з а т р уд н я т 
инвеститорите и др.

Ñïåöèôèêà íà àíàëèçà, ïðèëàãàí ïðè ïðîãíîçèðàíå... 
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Пазарната значимост на 100% лоялните домакинства

Пазарната 
значимост на 
100% лоялните 
домакинства

*Симеон Желев

*    Професор д-р Симеон Желев, УНСС

Въведение

В настоящата статия се представят част от 
резултатите на научното изследване „100% 
лоялните и 100% лоялността“, което се основава 
н а  д а н н и  о т  п о т р е б и т е л с к и я  п а н е л 
ConsumerScan на изследователска агенция GfK-
България. Предмет на изследването са 100% 
лоялните домакинства и явлението 100% 
лоялност въз основа на данните за шест 
продуктови категории – кренвирши, маргарин, 
паста за зъби, перилни препарати, бира и кафе 
във времевия отрязък 2009-2012 г. Досега 100% 
лоялните и 100% лоялността са изследвани на 
равнище на отделни марки – колко са те за 
марките, какъв дял заемат в покупките на 
марките и т.н. Това, което е добре установено за 

пазарната значимост на 100% лоялните при 
развитите пазарни икономики за множество 
продуктови категории, различни национални 
пазари, различни времеви периоди, различни 
пазарни конюнктури, са три неща: първо, 100% 
л о я л н и т е  с ъ с т а в л я в а т  м а л ъ к  д я л  о т 
потребителите на марките; второ, те държат 
малък дял от покупките на марките; трето, те 
като цяло са леки купувачи (купуват по-рядко и 
по-малки количества). 

В настоящото изследване се предлага 
д ру го  р а в н и щ е  н а  а н а л и з а  –  то ва  н а 
продуктовите категории като цяло. Дали на това 
равнище и в условията на един нововъзникващ 
и, значи, не особено развит пазар, се наблюдават 
с е  н а б л юд а в а т  п о с о ч е н и т е  п о - г о р е 
закономерности?

Колко са 100% лоялните домакинства 
на равнище на продуктови категории?

Пазарната значимост на 100% лоялните 
домакинства се определя от две прости 
величини: първо, от техния брой и, съответно, 
дял сред всички купувачи по продуктовите 
категории и по години; второ, от количествата и, 
съответно, дела на тези количества в рамките на 
общите домакинските покупки по продуктовите 
категории и по години. 

Таблица 1. Разпределение на 100% лоялните по продуктови категории и години (% )

 
Година  

Υ��� ����� � ���������   

Средна  Ό���� ��α �  Ρ �������  Υ���� �� 
зъби 

Υ������ 
препарати  

Ι ��� Ό���  

ČĆĆE  г. ĊDÆĎ ĊĐÆÇ ČEÆĎ ČĊÆĊ ČÇÆČ ÇĊÆD ĊČÆĊ 

ČĆĈĆ г. ĊČÆÇ ÇČÆÇ ČÐÆĊ ČĊÆČ ČĈÆĈ ÇĈÆČ ĊĈÆÇ 

ČĆĈĈ г. ĊĆÆČ ĊÐÆĊ ČĎÆĐ ČĊÆĎ ĈĐÆĊ ÇĆÆÐ ČEÆD 

ČĆĈČ г. ČÇÆD ĊÇÆČ ČDÆD ČĈÆĐ ĈĐÆČ ÇĈÆĈ ČĐÆÇ 

Ϋ��� �� �� 
периода  ĊĆÆĐ ĊÐÆĈ ČĐÆD ČĊ ČĆ ÇĈÆĐ ĊĆÆČ 
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В таблица 1 са представени данните за 
дела на 100% лоялните домакинства по 
продуктови категории и години. Вижда се, че: 

1. Делът на 100% лоялните домакинства, 
както по категории за периода, така и по години 
за всяка една от категориите е висок – малко под 
една трета (по-точно 30,2%) от домакинствата са 
били 100% лоялни, осреднено за всички 
категории и всички домакинства. В  този смисъл 
те представляват интересна от управленска 
гледна точка величина. 

2. Делът на 100% лоялните домакинства се 
различава съществено между продуктовите 
категории. Най-висок е в категорията на кафето 
(средно за периода 41,7%), а най-нисък в 
категорията на бирата – 20%. Тази съществена 
разлика може да се отдаде на различни 
обстоятелства: брой на марките в продуктовата 
категория (повече марки, по-малко 100% лоялни 
домакинства); разпределение на потреблението 
н а  в ъ т р е  в  д о м а к и н с т в о т о  и  и з в ъ н 
д о м а к и н с т в о т о  ( с и л н о  и з р а з е н о 
извъндомакинско потребление на кафе и също 
силно изразено вътредомакинско при бирата) и 
пр. 

3. Делът на 100% лоялните домакинства, 
осреднен за всички категории, слабо, но 
устойчиво спада през годините на изследвания 
период 2009-2012 г.: от 32,3% през 2009 г. (най-
висок дял), на 31,4% за 2010 г., на 29,5% за 2011 г. 
и 27,4% за 2012 г. (най-нисък дял, последната 
колона на таблицата). 

4. Това намаление на дяловете на 100% 
лоялните с течение на годините в изследвания 
период отчетливо се проявява в 3 категории 
(кренвиршите, пастата за зъби и бирата) и като 
обща тенденция в останалите 3 категории. 
Поради късия времеви ред обаче не може да се 
твърди дали става дума за закономерно 
устойчиво спадане на дела на 100% лоялните 
и л и  е  п р о с т о  с л у ч а й н о  с т еч е н и е  н а 
о б с т о я т е л с т в а т а .  О т  д р у г а  с т р а н а , 
обстоятелството, че при три от продуктовите 
категории тази тенденция за устойчив спад е 
налице, може да се тълкува като подкрепа на 
хипотезата за закономерност.

В таблица 2 е дадено разпределението на 
100% лоялните домакинства според броя на 
категориите, в които са били лоялни през 
изследвания период.  Изчисленията  са 
направени въз основа на подизвадка на 
домакинствата, които са били лоялни в периода 
2009-2012 г. поне в една категория. Размерът на 
извадките е показан в предпоследния ред на 
таблицата, а този на подизвадката – в последния 
ред на таблицата. От таблицата е видно, че 100% 
лоялни в поне една категория за 2009 г. са 41,5% 
от домакинствата, за 2010 г. 42,2%, за 2011 г. 
46,7% и за 2012 г. 48,1% (първи ред с данни от 
таблицата). Средно делът на 100% лоялните 
само в една категория домакинства за целия 
период е 44,6%. Делът на 100% лоялните в две 
категории за 2009 г. е 34,7%, за 2010 г. 35,1% и 
т.н. за останалите години (втори ред с данни от 
таблицата). По същия начин следва да се четат 
данните от останалите редове. Седмият ред с 
данни от таблицата показва дяловете на 100% 
лоялните домакинства в поне една от шестте 
категории. Осмият ред показва, че средно през 
2009 г. 100% лоялните домакинства са били 
лоялни в 1,89 категории, през 2010 г. също към 
1,87 категории, 2011 г. в 1,78 категории и в 2012 г. 
в 1,77 категории. 
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Данните от таблица 2 свидетелстват за:
1. Висок, но с устойчива тенденция за леко 

спадане през годините, е делът на 100% 
лоялните домакинства, които са показали 
лоялност поне към една продуктова категория от 
шестте изследвани (четвърти ред отдолу 
нагоре). За 2009 г. този дял е 90,5%, за 2010 г. е 
89,9%, за 2011 г. е 88,3% и за 2012 г. 87,1%. Пак 
поради късия времеви ред не може да се твърди 
дали устойчивото спадане на дела на 100% 
лоялните показва закономерност или е просто 
случайно стечение на обстоятелствата. Във 
всеки случай, обаче, си струва да се провери 
такава една хипотеза.

2. За периода 2009 – 2012 г. 100% лоялните 
домакинства са били лоялни средно към малко 
под 2 продуктови категории (трети ред отдолу 
нагоре). Забелязва се устойчиво намаляване на 
средната лоялност от 1,89 категории за 2009 г., 
на 1,87 за 2010 г., на 1,78 за 2011 г. и 1,77 за 2012 г. 
Но пак поради късия времеви ред на това 
обстоятелство  трябва  да  се  гледа  със 
съответната условност. 

3 .  Очаквано  сред  100% лоялните 
домакинства е най-голям е делът на онези, които 
са лоялни към само една продуктова категория. 
Средно за разглеждания период този дял 
съставлява 44,6% от всички 100% лоялни 
домакинства (последната колона). Лоялните към 
две категории са 33,9%, т.е. лоялните към една 
или две категории са 78,5%. Лоялните към 5 или 
6 категории са пренебрежимо малко, съответно, 
0,7% и 0,1%. 

Колко купуват 100% лоялните? 

Три показателя свидетелстват за тежестта 
на 100% лоялните в домакинското потребление: 
пазарен дял на тези домакинства в общото 
домакинско потребление; средно потребено 
количество на домакинство; съотношението дял 
на домакинствата спрямо пазарен дял на тяхното 
домакинско потребление. 

В таблица 3 са представени данните за 
пазарните дялове в общото домакинско 
потребление на 100% лоялните домакинства и 

Таблица 2. Разпределение на 100% лоялните домакинства според броя категории,
за които са лоялни за съответната година (в %)
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останалите. 
Данните от таблица 3 дават основания да 

се направят следните обобщения: 
1. 100% лоялните домакинства имат 

непропорционално по-малък дял от покупките в 
сравнение с дела си като бройка. Общо 30,2% 
100% лоялни домакинства за всички категории и 
години (вж. таблица 1) имат едва 18,4% от 
домакинското потребление за същите категории 
и домакинства. Обратно, останалите 69,1% 
домакинства имат дял от 81,6% от цялото 
домакинско потребление. 

2. С най-голяма пазарна сила, измерена 
като пазарен дял в домакинските покупки, 
разполагат 100% лоялните в категорията на 
кафето; там техните покупки съставляват 32,3% 
от покупките за домакинско потребление. 
Обратно, с най-малка пазарна сила са 100% 
лоялните в категорията на перилните препарати 
(11,6%). 

3 .  П о  п р о д у к т о в и  к а т е г о р и и 
съотношенията между дяловете на двата типа 
домакинства се различават значително: от 68:32 
при кафето (най-ниско съотношение в полза на 
не-100% лоялните) до 88:12 за перилните 

препарати (най-високо съотношение в полза на 
не-100% лоялните), както е видно от последните 
две колони на таблицата. Общо взето тези 
различия следват различията и в съотношенията 
между дяловете на 100% лоялните спрямо 
останалите домакинства като бройка. 

4. По години съотношенията между 
дяловете на двата типа домакинства показват 
една противоречива картина. В две категории те 
се различават съществено: категорията на 
кренвиршите (най-ниското спрямо най-
високото съотношение в полза на „другите“ е 
84:16 за 2009 г. към 91:9 за 2012 г.) и категорията 
на бирата (80:20 за 2009 г. спрямо 92:8 за 2012 г.).  
В останалите четири категории съотношенията 
през годините са подобни. 

5. Като цяло за шестте категории средните 
съотношения по години проявяват тенденция да 
нарастват от 80:20 за 2009 г. и 2010 г., към 83:17 
за 2011 г. до 84:16 за 2012 г. (последния ред от 
таблицата), което говори за намаляване 
пазарната сила на 100% лоялните домакинства. 
Малкият времеви ред обаче не позволява да се 
твърди с убедителност, че става дума за 
закономерност. 

� � � � � � � � � �  
êàòåãîðèè  

311:  3121 3122 3123 � � � � � �  
� � � � � � �  211&!

ëîÿëíè 
� � � � � � �  211&!

ëîÿëíè 
� � � � � � �  211&!

ëîÿëíè 
� � � � � � �  211&!

ëîÿëíè 
� � � � � � �  211&!

ëîÿëíè 

� � � � � � � � �  
 

!
83,6 

!
16,4 

!
83,4 

!
16,6 

!
86,7 

!
13,3 

!
91 

!
9 97-3 24-9 

� � � � � � � �  
 

!
73,4 

!
26,6 

!
70,3 

!
29,7 

!
74,9 

!
25,1 

!
79,3 

!
20,7 85-6 36-6 

� � � � � ! � � !
çúáè 

!
86,6 

!
13,4 

!
85,8 

!
14,2 

!
87,2 

!
12,8 

!
86,3 

!
13,7 97-6 24-6 

� � � � � � � !
ïðåïàðàòè  

!
89 

!
11 

!
87,1 

!
12,9 

!
89,1 

!
10,9 

!
88,5 

!
11,5 99-5 22-7 

� � � �  
 

!
80,2 

!
 19,8 

!
83,9 

!
16,1 

!
90,2 

!
9,7 

!
91,9 

!
8,1 97-7 24-5 

� � � �  
 

!
67,9 

!
32,1 

!
68,6 

!
31,4 

!
68,2 

!
31,8 

!
66 

!
34 

!
67,7 43-4 

� � � � � �  91-2 2: -:  8: -:  31-3 93-8 28-4 94-9 27-3 92-7 29-5 
 

Таблица 3. Пазарни дялове на домакинското потребление 
по продуктови категории и години (в %)
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В таблица 4 са представени данните за 
средното потребление на домакинство от двата 
типа: 100% лоялните и другите.  Данните 
свидетелстват за:

1. 100% лоялните като цяло за всяка 
продуктова категория и всяка година са 2 пъти 
„по-леки“  потребители от  о станалите 
домакинства (купуват два пъти по-малко). 

2. Наличието на съществена разлика в 
потреблението на 100% лоялните и „другите“ 
домакинства в полза на последните. Така 
например, в категорията на кренвиршите 
„другите“ (не-100% лоялните) потребяват 3 
пъти повече; в категориите на пастата за зъби и 
перилните препарати над 2 пъти повече; в 
останалите категории над 1,5 пъти повече 
(последните две колони на таблицата). 

3. Наличието на съществена разлика в 
съотношенията по продуктови категории между 
другите и 100% лоялните домакинства: от 13:4 
(над 3 пъти) при кренвиршите (най-голямото 
съотношение) до 21:14 (1,5 пъти, най-ниското 
съотношение)  при кафето  при средно 
съотношение 19:10 за всички категории 
(последните две колони на таблицата).

4. Липса на съществени разлики в 
съотношенията по години за шестте категории, 
взети заедно: от 19:12 за 2009 и 2010 г. (най-
ниско съотношение) до 20:9 за 2012 г. (най-
високо съотношение) при средно 19:10 за 
всички години (последния ред на таблицата). 

Таблица 4.  Средно потребление на домакинство 
по продуктови категории и години (брой опаковки)
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В таблица 5 са приведени данните за 
дяловете на 100% лоялните домакинства в 
общия брой домакинства (колоните 100% 
лоялни) и пазарните дялове на тяхното 
домакинско потребление (колоните пазарен 
дял), което улеснява съпоставянето на тези две 
величини и улеснява оценяването на пазарната 
сила на 100% лоялните. 

От реда на средната се вижда, че всичките 
100% лоялни потребители на кренвирши, които 
за периода 2009-2012 г. съставляват средно 
29,9%  от всички потребители на кренвирши, 
държат едва 13,8% от пазара на домакинското 
потребление. Като съотношение между дял 
потребители спрямо пазарен дял, 100% 
лоялните домакинства имат най-слаби позиции 
именно в категорията на кренвиршите. Най-
силни са техните позиции в категорията на 
кафето (41,7%-те 100% лоялни домакинства 
имат пазарен дял от 32,3%). 

Н а й - д о л н и я т  р е д  о т  т а б л и ц а т а 
„Съотношение“ показва в синтезиран вид 
пазарната сила на 100% лоялните като 
съотношение. Теоретично, при стойност 1 на 
съотношението, дяловете на 100% лоялните 
като бройка и техните пазарни дялове като 
покупки са равни. Така например, ако делът на 

100% лоялните съставлява 20% от всички 
домакинства в дадена продуктова категория, и те 
правят 20% от покупките от тази категория 
(техния пазарен дял) съотношението би било със 
стойност 1. Колкото стойността надхвърля 1, 
толкова за по-скромна пазарна сила става дума, 
например, 20%-те 100% лоялни имат 5% пазарен 
дял, съотношение 20:5 или 4 (много като дял 
100% лоялни домакинства правят малко на като 
дял покупки).  Обратно, колкото стойността е 
по-малка от 1, толкова за по-съществена пазарна 
сила става дума, например, 5%-те 100% лоялни 
имат 20% пазарен дял, съотношение 5:20 или 
0,25 (малко като дял 100% лоялни домакинства 
правят много като дял покупки). 

Проведеният корелационен анализ показа, 
че между дяловете на 100% лоялните и 
пазарните дялове на тяхното домакинско 
п о т р е бл е н и е  с т ат и с т и ч е с к и  з н ач и м а 
положителна и много висока корелация има 
само в категориите на кренвиршите и бирата, 
съответно r=0,95 и r=0.99 при равнище на 
значимост от 0,5. В останалите категории 
корелацията е статистически незначима. Това 
означава, че само в тези категории делът на 
100% лоялните като бройка предопределя в 
голяма степен техния пазарен дял като покупки. 

Таблица 5. Дялове на 100% лоялните и пазарни дялове на тяхното домакинското 
потребление по продуктови категории и години (в %)

Забележка: * Средна претеглена за периода.  
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Заключение

И тъй, основните обобщения, които 
могат да се направят въз основа на проведения 
анализ, са:

1. Делът на 100% лоялните домакинства, 
както по категории за периода, така и по 
години за всяка една от категориите е висок и  
този смисъл те представляват интересна от 
управленска гледна точка величина. 

2. Делът на 100% лоялните домакинства 
се различава съществено между продуктовите 
категории.

3. За периода 2009 – 2012 г. 100% 
лоялните домакинства са били лоялни средно 
към малко под 2 продуктови категории, като се 
забелязва една тенденция за „регресия“ на 
лоялността (малко, но трайно и устойчиво 
намаляване през годините).

4. 100% лоялните домакинства имат 
непропорционално по-малък дял от покупките 
в сравнение с дела си като бройка, което се 
дължи на обстоятелството, че за всяка 
категория и всяка година те са средно 2 пъти 
„по-леки“ потребители от останалите 
домакинства (купуват два пъти по-малко). 

5. Налице е съществена разлика в 
съотношенията между покупките на не-100% 
лоялните и 100% лоялните по продуктови 
категории в полза за първите.

6. Липсват съществени разлики в 
съотношенията между покупките на не-100% 
лоялните и 100% лоялните по години за шестте 
категории. 

I  Вж. Ehrenberg, A. (1988) Repeat Buying: Fact, Theory and 
Applications. London: Griffin&Co, 2nd Ed. Ehrenberg, A., 
Goodhardt, G. & Barwise, P. (1990), Double Jeopardy Revisited, 
Journal of Marketing, Vol. 54, July, p. 82. Ehrenberg, A., & 
Goodhardt, G. (2002), Double Jeopardy Revisited, Again, Marketing 
Learnings, № 7, January. Pare, V. & Dawes, J. (2012). The persistence 
of excess brand loyalty over multiple years. Marketing Letters, 23. 
Sharp, B. (2013), Marketing: Theory, Evidence, Practice, Oxford 
University Press, London.

Пазарната значимост на 100% лоялните домакинства
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Въведение

И з с л е д в а н и я т а  з а  с о ц и а л н и т е 
предприятия включват множество от научни и 
приложни области, в по-голяма степен от 
литературата, посветена на технологичните или 
бизнес предприятията. Проучванията поставят 
акцент на предприемачеството, на социалната 
политика, на икономиката, на социологията, на 
публичната администрация, на управлението и 
на други социални дисциплини. Поради това, 
обхватът на изследванията за социалните 
предприятия е мултидисциплинарен. 

По-голяма част от теорията, посветена на 
социалните предприятия, е резултат на научни 
изследвания от последните две десетилетия. 
След основните причините за това е растящото 
недоволство от доминиращия технологичен 
акцент на предприятията в нашето съвремие. 
Социалните предприятия са  своеобразен 
отговор и  на  нарастващите социални, 
екологични и демографски предизвикателства. 
Сред провокиращите научния интерес фактори 
са и провалите на съвременната социална 
държава ,  както  и  на  конвенциона лно 
ориентирания пазарен капитализъм, недостигът 
на  ре сурси ,  изменението  на  климат а , 
застаряването на населението, нарастващите 
разходи за здравеопазване и социални услуги, 
въздействията на глобализацията, влиянието на 
масовата  урбанизация,  проблемите на 

2
бежанците и пр.

Поради гореизложените  причини, 
социалните предприятия имат важно значение 
за формиране и преосмисляне на публичните 
социални политики, за активното участие на 
гражданите при определяне на социалните 
с т р а т е г и и ,  т е х н и я  м о н и т о р и н г  и 
трансформация. Социалните структури имат и 
значима роля в сферата на координацията, 
свободата на информацията, споделянето на 
знанието, балансирането на интересите и 

3насърчаването на човешките инициативи.  В 
много части по света, социалните предприятия 
изпълняват ключова роля при формиране на 
определи функции за държавата и нейните 
структури относно семейното планиране, 
сигурността на средата и др.

Въпреки важната роля на социалните 
структури и нарастващия брой съвременни и 
многоаспектни изследвания по темата, все още 
има въпроси, които продължават да провокират 
научната мисъл, както в страната ни, така и в по-
глобален контекст. Те се отнасят най-вече до 
показателите  за  оценка  на  прино сите 
(резултатите) на социалните предприятия за 
развитието на природата, на хората и на 
обществата. Причините за това обстоятелство са 
няколко и взаимосвързани. Първата причина 
кореспондира с новостта и актуалността на 
концепцията за социалните предприятия. Така 
например, ако в сферата на традиционните 
предприятия, показателите за оценка са ясни, 
точни, конкретни и дори стандартизирани в 
отчетната (счетоводната) дейност, то при 
социалните предприятия, въпросите за оценка 
техните приноси, са обект на нестихващи дебати 

4и дискусии.  

Успешни практики 
за оценка на 
социални 
предприятия

*Камелия Вунова – Нарлева 
*Юлиян Нарлев 
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2    Taylor, R. Public Policy in the Community. Houndsmills: Palgrave 
Macmillanq 2013, p. 43; Westley, F. The Social Innovation Dynamic 
and Social Innovation Generation. University of Waterloo, The 
Innovation Journal, Vol.12, № 4, 2012, рр. 22-56. 
3    Baker, P. Training in the social economy. Routledge, London, 2014; 
Butters, S. Researching Social Enterprise. New Co-operator, Vol. 30, 
№ 13, 2015, pp. 13-45; Dees, G. Social Enterprise: Private initiatives 
for the common good.Working Paper Series №. 9-395-116, Harvard 
Business School, 1994, pp. 234-255.
4  Hulgάrd, L. Discourses of Social Entrepreneurship. European 
Research Network, 2014, pp. 17-44; Mason, S. A critical discourse 
analysis of social enterprise discourse in United Kingdom. Social 
Enterprise Journal, Vol. 8, № 4, 2015, pp. 4- 22.Mumford, M. Social 
Innovation: The Case from Benjamin Franklin.Creativity Research 
Journal, Vol. 14, № 2, 2002, pp. 253-266.
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Успешни практики за оценка на социални предприятия

На следващо място, теоретичните и 
емпиричните изследвания, посветени на 
приносите на социалните предприятия, на 
тяхната същност, видово многообразие, оценка 
и анализ, са малко на брой, а резултатите от тях – 
т въ р д е  н е е д н о з н ач н и .  П р и ч и н и т е  з а 
нееднозначността, от своя страна, се основават 
на множе ството форми на социалните 
предприятия – нестопански, частни, публични и 
хибридни, както и видовото им разнообразие в 
практиката ,  съобразно показатели като 
големина, форми на финансиране, участие на 
заинтересовани страни, прилагани стратегии, 
политики и пр.

При така изведените констатации, обект на 
изследване в тази статия са социалните 
предприятия, предмет – показателите за оценка 
на техните приноси. Целта на настоящото 
проучване е да се идентифицират, да се 
анализират и да се оценят показатели за оценка 
на приносите на социалните структури, както и 
да се изследват факторите, „отговорни” за 
тяхното практическо приложение. 

За изпълнението на тази цел се прилага 
качествен изследователски метод - изследване 
на успешни практики (Case-Study). Резултатите 
от  неговото приложение се  получават 
посредством проучване и анализ на три отделни 
социално-предприемачески случаи, както и на 
свързаните с тях, документи, отчети и пр. 
Социално-предприемаческите практики са 
реализирани в различни социални сфери, 
региони и континенти. Това обаче, което е 
общото между тях, е установяването и 
прилагането в практически план, на конкретни 
показатели за определяне на съдържанието, на  
видовото многообразие и на системите за 
измерване, за анализ и за оценка на приносите на 
социалните предприятия, с цел развитие на 
социалната среда. В резултат на посоченото, 
изискването за развитие на средата, като 
обективно следствие на  прино сите на 
социалните предприятия и иновации, е основен 
изследователски критерий при избора на всеки 
един отделен случай (успешна практика).

1. Модел на приносите на социалните 
предприятия на Тод Гергей

Моделът на приносите на Тод Гергей има 
за цел да изследва и анализира приносите на 

социалните предприятия от гледна точка на 
5устойчивото развитие.  Изискването за 

устойчиво развитие на средата, именно, като 
обективно следствие на  прино сите на 
с о ц и а л н и т е  п р е д п р и я т и я ,  е  в о д е щ 
изследователски критерий на модела на Гергей. 
По този въпрос, изследователят формулира и 
някои уточнения,  с  важно значение за 
тълкуването и приложението на самия модел. На 
първо място, изследването, посветено на 
социалната и предприемаческата практика, не 
си поставя за цел да обясни дефинитивните 
особености и многообхватната същност на 
т е р м и н а  „ у с т о й ч и в о т о  р а з в и т и е ” .  В 
съответствие с посоченото, Гергей проучва 
устойчивото развитие единствено като резултат 
на тройна оптимизация – Triple Bottom Line - 
модел, в който основите са социалната, 
екологичната и икономическата устойчивост. 
Този модел формира и основополагащите идеи 
на съвременното социалното предприятие. Под 
система на социалното предприятие, авторът 
разбира тройна – екологична, социална и 
икономическа - структура, която може да 
означава градове, страни, региони, континенти 
или целия свят. Социално предприятие, на свой 
ред, е това предприятие, което не пречи, а 
напротив – подпомага устойчивото развитие на 
системата.

Устойчивото развитие и социалното 
предприятие, според Гергей, са категории, 
различни, но и близки по природа. Поради това, 
унгарският икономист обединява, в общо 
начало, двете концепции. Според него, 
устойчивото развитие е предизвикателството, 
което се „вижда от върха”, а социалното 
предприятие  и  неговите  иновации  с а 
равнозначното и огледално явление, „видяно от 
дъното”. Според автора, именно, концепцията за 
устойчивото развитие представлява връзката 
между икономиката (предприятията)  и 
обществото. Гергей формира структурната 
рамка, показваща тази връзка, както и 
йерархичния ред на различните системи. 

Унгарският общественик възприема 
връзката: „устойчивото развитие - социални 
предприятия” като стратегически въпрос и 
доминиращ дебат в бъдеще време. В резултат на 

5  Гергей, Т. Истински отговорното предприятие.Фондация 
„Тайм-екопроекти”, София, 2011.
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това, устойчивото развитие на социалната среда 
би могло да се проучи, според автора, от 
позицията на различни подходи – единият е 
оперативният, другият е стратегическият. 
Първият подход представлява съвкупност от 
управленски инструменти за устойчиво 
развитие. Те (инструментите) включват 
програми за енергийна ефективност, екологична 
ефикасност, методи за оценка на жизнения 
цикъл на  стоки и  услуги,  екологични 
показатели,  еко-дизайн и маркировка, 
професионални кодекси и пр. Централно място 
сред  по сочените  инст рументи  заемат 
стандартите за управление на качеството и на 
околната среда. Стратегическият подход, от своя 
страна, включва принципи на управление на 
едно предприятие, общност и, или общество, 
намиращи израз в преосмисляне на стари и 
създаване на нови концепции относно 
продуктите, услугите, справедливостта, целите 
на бизнеса, отношението към околната среда и 
други фактори.

В допълнение, приложението на единия 
или на другия подход (оперативен, респективно 
стратегически) при решаването на социалните 
предизвикателства на новия век, предопределя 
разделителната линия, според автора, между 
традиционните концепции за корпоративната 
социална отговорност и съвременното социално 
предприятие. Това означава, че оперативният 
подход, според унгарския изследовател и 
общественик, е водещ при разрешаването на 
и ко н о м и ч е с к и т е ,  с о ц и а л н и т е  и ,  и л и 
екологичните проблеми посредством социално 
отговорните практики на предприятията 
(корпорациите). Стратегическият подход, от 
друга страна, е подходът на решенията на 
съвременното социално предприятие. 

Позовавайки се на посочените по-горе 
основополагащи схващания, методиката на 
Гергей, има за цел да проучи социалните 
предприятия и техните приноси според 
критерия „устойчиво развитие”. Методиката се 
основава три важни допускания. Първото е, 
устойчивото развитие на средата се формира 
с ъ о б р а з н о  ч е т и р и  п р и н ц и п и  – 
жизнеспособност, бенефициенти,  продукти на 
социалното предприятие, както и ролята на 
социалното предприятие в социалната система. 
Сред тези принципи, основното производство 
или услугата, която предлага предприятието, 

представлява своеобразно „право на вето” за 
определянето на едно предприятие като 
социално и „истински отговорно”. Важно 
уточнение е, че посочените принципи определят 
и  с ъ д ъ р ж а т е л н и т е  р а з л и ч и я  м е ж д у 
традиционното и съвременното социално 
предприятие (Таблица 1.).
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Таблица 1.
Принципи на традиционното и съвременното социално предприятие

Принципи Традиционно  

предприятие - показатели 

Социално  

предприятие - показатели 

 

 

Жизнеспособност 

Икономическите субекти се стремят 

естествено към рентабилност и 

икономичност. 

Ефикасността е основна цел чрез 

производство на евтина  

и с добро качество продукция. 

Има ясна граница между икономика 

и маниакален икономизъм. 

Да бъдеш рентабилен и икономичен 

на пазара е условие, 

 но не и главна цел. 

 

 

Бенефициенти 

 

Постигането на справедливост не е 

задължение на предприятието,  

а на държавата, на църквите и на 

благотворителните организации. 

 

 

 

Основната цел на предприятието  

не е справедливостта.  

Въпреки това, то не може да участва 

в  увеличаване на несправедливостта 

чрез своите действия. 

 Стремеж е насочен към справедлива 

търговия, справедливи заплати  

и справедливи условия на труд. 

 

 

 

Продукти и услуги 

Произвеждаме всичко, което се 

продава. Всичко, което не е 

забранено със закон, е позволено. 

Задължителни са активните усилия 

за увеличаване на търсенето  

на продуктите на пазара. 

Търсим продукти и дейности, които 

се вписват в един устойчив свят.  

Не всичко, което е позволено, е 

правилно.  

Задоволяваме истински човешки 

нужди. 

 

 

Роля в системата 

. 

Целта е растеж на всяка цена. 

Конкурентноспособността  

и пазарната мощ растат  

с големината.  

Необходимо е увеличаване 

 на приходите. 

Целта е оптимална големина.  

Да растеш прекомерно е толкова 

опасно, колкото  и да си твърде 

малък.  

Необходимо е да намериш твоето 

място на пазара и да добавяш 

дългосрочна устойчива ценност.  

 
                                  Източник:  Гергей, Т. Цит изт., с. 65-67.

Успешни практики за оценка на социални предприятия
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Второто допускане е, че съобразно тези 
четири принципи, устойчивото развитие на 
средата се характеризира съобразно дванадесет 
индикатори относно дейностите и резултатите 
на социалното предприятие. Резултатът от тази 
класификация е оценката на социалните 
предприятия съобразно ролята им в местната 
икономика, екологично въздействие и социална 
отговорност (приложение на принципа на 
триединството). Ранжирането на социално-
предприемаческите структури (предприятията) 
се осъществява по  петобална система, както 
следва: 1 – „Устойчиво социално предприятие”; 
2  –  „Обще ствено отговорно социално 
предприятие”;  3  –  „Отговарящо”;  4  – 
„Егоистично” и 5 – „Разрушително социално 
предприятие”. 

Според третото допускане, методиката се 
основава на конкретни въпроси, които изискват 
стойностна оценка от страна на респондентите, 
относно дейностите на социалното предприятие 
при петобална скала (1 – Неадекватно; 2 –Лошо; 
3 – Средно, приемливо; 4 – Добро; 5 – Отлично). 
Обобщаващата схема, според автора, позволява 
на всеки един изследовател, ръководител, или 
пък общественик да класифицира социалните 
предприятия според отговорността им към 
устойчивото развитие на социалната среда 
(Таблица 2.).

По повод в таблицата показатели, авторът 

въвежда някои ограничения. На първо място, 
системата не позволява да се определи 
„оптимална” или „идеална” степен на 
принципите от едно до пет. Така например, 
п о ка з ат е л я т  „ р а зм е р ”  н а  с о ц и а л н ото 
предприятие, варира съществено в различните 
региони, държави и континенти по света. 
Максимална големина на едно социално 
предприятие в Северна Америка е близо 500 
души, докато в Европа е около 100 души. По 
същия начин стои и въпросът със заплащането, 
където драстични разлики се наблюдават дори и 
в рамките на регионите на един единствен 
континент или страна. Ето защо, преценките на 
изследователите би трябвало да бъдат 
съобразени преди всичко със съществуващите 
стандарти и в последствие с характера и 
спецификата на местните условия. Второто 
о г р а н и ч е н и е  с е  о т н а с я  д о  ф а к т о р а 
„субективност”. По този въпрос, системата от 
показатели следва да се основава на обективна 
и н ф о р м а ц и я .  П о р а д и  х а р а к т е р а  н а 
показателите, в редица случаи, това е трудна за 
изпълнение задача. Така например, при 
оценката на връзката „продукт – устойчивост” 
би могло да се предположи субективен елемент. 
Причината е, че респондентите, т. е. социалните 
предприемачи, не са склонни да си поставят 
ниски оценки по повод на  реализираните от тях 
социални иновации.

Обобщаваща схема за оценка на приносите 
социалните предприятия за устойчиво развитие 

Таблица 2.

 

 

 
  

Рентабилност, 

ефективност 

  

Законово 

съответствие, 

екологична 

отговорност 

  

Работа, условия, 

заплата, 

атмосфера 

 

 
 

Жизнеспособност 

Нерентабилна  

и деструктивна 

за местната 

общественост 

 

1 

Тежки нарушения 

 на закона, 

унищожаване 

на природата 

 

1 

Работа на черно, 

нелегална 

експлоатация 

на работници 

 
1 

 

Устойчивост  
на средата: 
критерии 

Икономическа Екологична Социална 
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Жизнеспособност 

Обикновено  без 

печалба или 

хищническа 

икономическа 

роля 

 

2 

Стреми се да 

съответства  

на закона,  

често безотговорно 

поведение 

 

2 

Легално наемане 

на работна сила 

при лоши условия 

на труд 

 
2 

 
Жизнеспособност 

Малка или 

краткотрайна 

печалба 

 

3 

Стреми се 

да съответства  

на закона, отговорна 

в съответни рамки 

 

3 

Нормални 

условия и заплати,   

но стрес  

и конкуренция 

 
3 

 
Жизнеспособност 

Добра печалба 

главно  

за предприятието 

 и за акционерите 

 

4 

Напълно отговаря  

на закона, 

 отговорна на местно 

ниво 

 

4 

Отлични условия 

на труд, но парите 

са единственият 

мотив 

 
4 

 
 

Жизнеспособност 

Подпомага 

значително 

местната 

икономика 

 

5 

Напълно отговаря 

на закона, 

 отговорна и на 

местно и на глобално 

ниво 

 

5 

Като ниво 4 + 

екип, висока 

ангажираност, 

подпомага личния 

живот 

 
5 

 Разпределение на 

икономическите 

ползи 

 Бреме 

за околната среда 

 Разпределение 

на работните 

условия 

 

 
Бенефициенти 

Нелегална,  

черна или сива 

икономика 

 

1 

Големи замърсявания 

или много рисковано 

производство 

 

1 

Ужасни условия 

на труд, 

експлоатацията 

затруднява 

дейността 

 
1 

Бенефициенти Неразумно големи 

печалби  

за малцина 

2 Замърсяващо 

 или рисковано 

производство 

2 Големи 

неравенства, 

експлоатация 

2 

Бенефициенти Печалба  

само  

за собствениците 

3 Еко-ефективност  

на секторно ниво 

3 Приемливи 

заплати и условия 

на труд 

3 

 
Бенефициенти 

Печалба за широк 

кръг от 

собственици 

 

4 

Най-добрите налични 

техники за сектора 

 

4 

Добри заплати и 

условия 

 
4 

 
Бенефициенти 

Ползи за 

общността 

(външни) 

 

5 

Като ниво 4 + 

допринася за 

подобряване на 

околната среда 

 

 

5 

Като ниво 4 + 

общността също 

ползва 

инфраструктурата 

на предприятието 

 
5 
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 Качество, 

икономически 

рискове 

 Въздействие на 

продукта върху 

околната среда 

 Разпределение, 

нужди, 

въздействие 

върху мисленето 

 

 
Продукт 

Лошо качество, 

опасни продукти 

 

1 

Тежки или много 

опасни замърсявания 

 

1 

Бързо излизащи 

от мода продукти, 

имитации, без 

стратегия 

 за оцеляване 

 
1 

 
Продукт 

Лишени от смисъл 

продукти, силна 

конкуренция 

2 Замърсяващи 

продукти с кратък 

живот – често за 

еднократна употреба 

 

 

2 

Ненужни 

продукти, 

пораждащи 

предполагаеми 

нужди 

 
2 

 
 

Продукт 

Добро качество,  

но силна 

конкуренция  

(малко търсене) 

 

 

3 

Продукти с дълъг 

живот, могат да се 

поправят, могат да се 

ползват отново и да 

се рециклират 

 

 

3 

Наличие на 

търсене, широко 

използвани 

продукти и услуги 

за комфорт 

 
3 

 
Продукт 

Отлично качество 

и малка 

конкуренция 

 (голямо търсене) 

 

4 

Продукти, 

съобразени  

с околната среда 

 

4 

Истинска нужда – 

истински 

продукти 

 
4 

 
Продукт 

Като ниво 4 + 

позитивно 

въздействие върху 

конкуренцията 

 

5 

Продуктът  

подобрява околната 

среда 

 

5 

Като ниво 4 + 

разрешава 

социални 

конфликти 

 
5 

 Размер, 

зависимост, 

контрол 

 Функция 

транспорт, 

сложност 

 Стабилност, 

произход, 

местна роля 

 

 
Роля  

в системата 
 
 
 

Предприятие – 

гигант,  

без местен 

контрол 

 

1 

Сложно предприятие, 

транспортна 

зависимост 

 

1 

Маниакален 

растеж,  

създаващ 

неприятности 

 
1 

 
Роля 

 в системата 

Зависим малък 

размер, местно 

контролиран, 

голям контрол 

 

3 

Нормална сложност, 

транспортна 

зависимост 

 

3 

Местни, 

безотговорни 

предприятия 

 
3 
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Роля  

в системата 

Напълно 

независими, 

местни 

предприятия 

 

4 

Проста структура, 

минимален 

транспорт, местни 

нужди 

 

4 

Местни 

предприятия,  

помагащи на 

общността 

 
4 

 
Роля 

 в системата 

Независимо малко 

предприятие за 

местните 

социални нужди 

 

5 

Като ниво 4 + 

съзнателно 

опростяване  

на системата 

 

5 

Местно 

предприятие с 

важно значение  в 

местната общност 

 
5 

 
                          Източник: Гергей, Т. Цит. изт. 2011, с. 86-87.

Съобразно изведеният инструментариум 
за оценка на приносите на социалните 
структури, авторът проучва 250 нестопански 
предприятия, които класифицира в пет основни 
групи по петобална система – устойчиви, 
обществено отговорни, отговарящи, егоистични 
и разрушителни. Според стойностите на 
изведените 12 критерии, едва ¼ от изследваните 
социални структури могат да бъдат определени 
като „устойчиви”. За разлика от останалите 
вариации, тези социални предприятия биха 
могли да бъдат разпознати по специфичното им 
поведение. То (поведението им) е твърде 
различно, дори идеалистично за традиционните 
представи: транспортът да бъде сведен до 
минимум; усилията да са насочени към местни 
доставчици и пазар; стремежът да бъде към 
установяване на справедлива търговия, 
справедливи условия на труд и справедливи 
заплати; целта да бъде не оптимална големина; 
целта се изразява в дългосрочна устойчива 
стойност; приходите на предприятията да бъдат 
повече или по-малко постоянни в дългосрочен 
план; продуктите и дейностите да  се вписват в 
един по-устойчив свят и пр.

Посочените по-горе характеристики са в 
известна степен авангардни за съществуващите 
в нашето съвремие практики и традиционните 
начини на мислене. Въпреки това, Гергей е 
убеден, че след период от само двадесет години, 
в нашия век, тези социални предприятия, 
фокусирани върху устойчивото развитие на 
социалната среда, ще бъдат възприемани от 
всеки един човек на  обще ството като 
„естествени структури”. Причината за това са 
предпоставките за  формирането и развитието в 
нашето  съвремие  на  нова  социална  и 

икономическа система, където отговорността е 
основната цел на предприятията, а „правенето” 
на печалба е само едно от основните изисквания 
(основания) за това. Причините за формирането 
на тази система, са естествените сили на 
п р и р о д а т а  и  н е й н и т е  с ъ в р е м е н н и 
п р е д и з в и к ат е л с т в а  –  н е р а в е н с т в ат а , 
к л и мат и ч н и т е  п р о бл е м и ,  з а г уб ат а  н а 
биологични видове и други. В заключение на 
посоченото, моделът на унгарския икономист, в 
синхрон с най-съвременните социални и 
икономически парадигми, би могъл да послужи 
на всеки един предприемач и, или ръководител 
като инструмент за растеж, за развитие и за 
усъвършенстване на социалното предприятие 
като система, сега и в бъдеще.

2. „Матрица на приносите” на Big 
Society Capital

Big Society Capitalе независима финансова 
институция, чиято мисия е развитие на пазара на 
с о ц и а л н и  и н в е с т и ц и и ,  п о с р е д с т в о м 
осъществяването на значими социални 

6
промени, в резултат на инвестирания капитал.  
„Матрицата”, представлява инструмент за 
комплексна оценка на социалните предприятия 
и техния принос (приноси) за постигане на 
развитие в краткосрочен и средносрочен период 
от време (от една до пет последователни 
години). Моделът е приложим за оценка на 
предприятия в настоящето, като и за измерване 
на техния бъдещ потенциал. „Матрицата на 
приносите”,  за  разлика от предходния 
представен в изложението инструмент, съдържа 

6   Big Society Capital. Mapping Outcomes for Social Investment. 
The Public Sector Innovation Journal, Vol. 1, 2013.
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важен практически елемент. Той е насочен и към 
оценка на социалните инвестиции и тяхната 
възвращаемост в средносрочен период. 
Моделът, в резултат на това, не си поставя за 
задача да оцени приносите на социалните 
предприятия от гледна точка на устойчивите 
(дългосрочните) във времето социални и 
икономически промени и трансформации.

При формирането на „матрицата” за 
о ц е н ка  н а  п р и н о с и т е  н а  с о ц и а л н и т е 
предприятия и социалните иновации, авторите 
въвеждат някои взаимозависими ограничения. 
Първото и най-важно ограничение е свързано с 
липсата на единна методика (система) от 
показатели за оценка на приносите, която да се 
прилага за нуждите на реалната практика и за 
целите на експериментални изследвания. 
Липсата, в това отношение, затруднява 
националните и международни сравнения в 
сферата на социалните предприятия и на 
социалните иновации и предполага техните 
многозначни тълкувания и интерпретации. 

Поради тази причина, специалистите на  Big 
Society Capital са на мнение, че моделът  не може 
да се прилага механично в други проучвани и 
анализи, без да бъде предварително съобразен с 
изследователския контекст и с регионалната и, 
или националната специфика.

Изследването доказва, освен това, че 
липсата на единна система за оценка на 
приносите на социалните предприятия и 
техните иновации – по съдържание, по вид, по 
характер на въздействието и пр. показатели - е 
закономерен процес. Сред главните причини, 
с п о р е д  у с т а н о в е н и т е  р е з у л т а т и  н а 
изследователите, са и сложният характер на 
самите приноси, т. е. тяхното проявление в 
различни области (дом, работа, образование, 
сигурност, околна среда и други), както и 
адресирането им към разнородни социални 
потребности на широко представени или на по-
тясно спектърни категории: индивиди, 
домакинства, групи или общества (Таблица 3.).

   

Области на приноси на социалните предприятия по категории

Таблица 3.

   Източник: Big Society Capital. Mapping Outcomes for Social Investment. 
                           The Public Sector Innovation Journal, Vol. 11, 2013, p. 65.

Приноси – области  Индивиди                         Домакинства                               Общности 

Дом и базови човешки 

потребности 

Брой бездомни хораи домакинства; 

Брой хора, домакинства, които живеят при лоши условия. 

Образование 

и обучение 

Степен на грамотност; Степен на придобити социални 

и емоционални умения; Степен на придобиване на качества 

на т. нар. „добри граждани". 

Работа 

и продължаващо 

обучение 

Налични работни места; Умения и нагласи за работа; 

Търсене и предлагане на труд; Цена на труда и пр. 

Физическо 

здраве 

Достъп до обществено здравеопазване; Трудови злоуполуки; 

Здравословно състоятние – показатели; Жизнен стандрат. 

Сигурност 

и безопасност 

Нива на престъпност; Нагласи за обществена сигурност; Нива на 

посегателства над личността; Степен на криминални престъпления. 

Регионално развитие 

и среда на живот 

Благосъстояние на региона; Достъп до местни удобства; 

Ефективност на пространственото планиране. 

Опазване 

на околната среда 

Степен на съхранение на естествената природна среда; 

Енергийна ефективност; Изграждане на т. нар. „зелени сгради". 
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Приложението на „матрицата” като 
управленски инструмент за  оценка на 
приносите на социалните предприятия включва 
определена последователност от дейности. На 
първо място, са очертани седем приоритетни 
области за социалните иновации, разпределени 
в три отделни категории (пазари) – индивиди; 
домакинства; общности и общества. Това са 
области, при които се реализират успешно 
социални предприятия, за да „покрият” базови 
човешки потребности (потребности от 
здравословна храна, дом, облекло, безопасност, 
сигурност, образование, работа, спорт, градско 
развитие и среда, култура, околна среда и пр.) – 
приоритети на съвременната социална държава. 
Важното на този етап, е да изследва и да се 
анализира степента на  удовлетвореност на тези 
потребности в посочените зони, което, на свой 
ред, предопределя характера и особеностите на 
приложение на социалните предприятия и на 
социалните иновации.

На следващ план, се осъществяват два 
взаимосвързани анализи. При първия анализ, за 
всяка област и съответстващата й категория се 
формира „логическа схема”, включваща 
икономически и социални показатели, и 
същевременно, акцентираща на нивото на 
развитие на дадената категория – начално или 
напреднало ниво (Фигура 1.). Този анализ има за 
ц е л  д а  ф о р м и р а  о б щ а  п р е д с т а в а 
(характеристика) за социалното предприятие и 
неговите инициативи (дейности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начално ниво Напреднало ниво 

Икономически 
показатели 

Социални 
показатели 

Балансиран 
подход 

Икономически 
инструменти  

за оценка  
на социалния 

принос 

Програми  
и организации, 
насочени към 
формиране на 

социален принос 

Глобални 
организации  
за споделяне  

на социален принос 

Индикатори  
за социална 

възвръщаемост 
на инвестициите 

Индикатори  
за жизненото 

равнище  
и качеството  

на живот 

Профил  
на успешни 
социални 
практики  

„tell your story” 

Фигура 1.  Логическа схема за оценка на социалния принос
Източник: Big Society Capital. Цит. изт., p. 50.
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Вторият анализ, посредством „матрицата 
на приносите”, има за цел да проучи конкретен 
компонент на социално-предприемаческата 
структура, а именно, приноса или приносите за 
развитие на социалната среда (Таблица 4.). Това 
изследване се реализира въз основа на три 
отд е л н и  н ап р а вл е н и я  ( с т ат и с т и ч е с к и 
зависимости): „социален принос – мисия и 
стратегия на предприятието”; „социален принос 
– технология и управление” и „социален принос 
– промяна и трансформация”. Следва да се 
добави,  че  индикаторът „промяната  и 
трансформацията” има две проявления – както 
по отношение на средата, така и по повод на 

самото социално предприятие в третия сектор – 
обект на изследване и на анализ.

Мястото на социалното предприятие в 
матрицата, съобразно тристепенна скала за 
оценка, както и резултатите от логическата 
схема, определят, в най-общ смисъл, две неща. 
Първото е, характерът и значението на 
приносите на социалното предприятие за 
развитие на средата. Второто е, решението на 
финансовата институция относно социалната 
инвестиция - дали тя да бъде направена, в какъв 
размер, с каква възвръщаемост и други подобни 
характеристики.

Матрица на показателите на социалното предприятие

Таблица 4.

� � � � � � � � !

ïðèíîñ - àñïåêòè 

� � � � � � � � � � !

èíäèêàòîðè  

� � � � � �  

Âèñîêà (3) 

� � � � � �  

Ñðåäíà (1) 

� � � � � �  

Ñëàáà (0) 

!

Âðúçêà 

�ñîöèàëåí 

ïðèíîñ � ìèñèÿ 

è ñòðàòåãèÿ íà 

ïðåäïðèÿòèåòî� 
 

Êàêâî å 

�îáåùàíèåòî�  
çà ïðîìÿíà? 

!

Êà÷åñòâåíà 

îöåíêà íà 

ñòåïåíòà, 

äîêîëêî 

ñîöèàëíîòî 

ïðåäïðèÿòèå 
ïðèòåæàâà 

ÿñíà âèçèÿ  
çà ïðîìÿíà  

íà ðåàëíîñòòà 

� � � � � � � � � � !

ìèñèÿ è 

ñòðàòåãèÿ å ÿñíà 

è îò÷åòëèâî 

îïðåäåëåíà â 

ïîëçà íà 

îáùåñòâîòî; 
Îáîñîáåíèòå 

ïîëó÷àòåëè ñà 

íåäâóñìèñëåíî  

äîñòèãíàòè; 
Ñîöèàëíàòà 

ìèñèÿ å â 

îñíîâàòà íà 

ñòðàòåãèÿòà, 

êîÿòî ñëåäâà 

�íàé-äîáðàòà 

ïðàêòèêà�; 
ßñíà âðúçêà â 

ìèñèÿòà íà 

îðãàíèçàöèîííèò

å äåéíîñòè è 

âúçäåéñòâèÿ â 

ïîñîêà íà 

ðåàëèçàöèÿ íà 

ïðèíîñè çà 

óñòîé÷èâî 

ðàçâèòèå íà 

ñðåäàòà. 

� � � � � � � � � � � !� !

ñîöèàëíà 

ñòðàòåãèÿ; 
Õàðàêòåðèñòèêèò

å íà 

ïîëó÷àòåëèòå  
ñà ïîñî÷åíè,  
íî íå ñà ÿñíî 

äåôèíèðàíè; 
Ñîöèàëíèÿò 

ïðèíîñ îñåçàåìî 

ïðèñúñòâà â 

ñòðàòåãèÿòà íà 

ïðåäïðèÿòèåòî; 
Ñúùåñòâóâà 

íÿêàêâà âðúçêà 

ìåæäó 

îðãàíèçàöèîííèò

å äåéíîñòè  
è âúçäåéñòâèÿòà 

 çà ïîñòèãàíå  
íà ïðèíîñè çà 

óñòîé÷èâî 

ðàçâèòèå íà 

ñðåäàòà. 

� � � � � � � � � � !

ìèñèÿ è 

ñòðàòåãèÿ íå å 

ÿñíî 

îïðåäåëåíà 

èëè å 

äåôèíèðàíà 

ïîãðåøíî; 
Ïðåäïðèÿòèåò

î íå å 

ñïîñîáíî äà 

îïðåäåëè è äà 

äîñòèãíå äî 

öåëåâàòà 

àóäèòîðèÿ; 
Íå 

ñúùåñòâóâàò 

ïëàíîâå çà 

ïîä÷èíÿâàíå 

íà ñòðàòåãèÿòà 

íà ñîöèàëíàòà 

ìèñèÿ; 
Ëèïñâà 

ïîñëåäîâàòåëí

îñò ìåæäó 

äåéñòâèÿ  
è ïðèíîñè. 
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Успешни практики за оценка на социални предприятия

 

 

 

 

Социален 

принос - 

технология и 

управление 

 

Как се управлява 

промяната и 

какво  ще научим 

от нея? 

 

 

 

 

Оценка и 

скрининг на 

социален 

принос 

Оценката на 

социалния принос е 

неразделна  

част от  процеса на 

управление; 

Процесът на оценка 

и скрининг на 

социалния принос е 

ресурсно осигурен; 

Приложен е 

балансиран подход 

по отношение на 

финансовата 

възвращаемост и 

приноса за 

устойчиво развитие. 

Оценката на 

приноса не е 

напълно 

интегриран с  

процеса на 

управление; 

Процесът на оценка 

и скрининг на 

социалния принос е 

недостатъчно ясно 

документиран и  

ресурсно осигурен; 

Не е отделено 

внимание на 

балансирания 

подход:  „риск – 

принос” 

Оценката на 

социалния принос 

не е  част от  

управленския 

процес; 

Процесът на оценка  

не е ресурсно 

осигурен и 

документиран; 

Оценката на 

социалния принос 

не влияе върху 

инвестиционния 

процес  на 

социалното 

предприятие. 

 

 

Социален 

принос –

промяна и 

трансформация 

 

 

Каква е 

същността на 

промяната  

и какви са 

нейните 

резултати? 

 

 

„Дълбочина  

на социалния 

принос” 

Социалната мисия 

води до значителни 

промени в живота 

на целевите 

получатели; 

Целевата аудитория 

има и ще има 

социални проблеми, 

в случай, че не се 

реализират 

приносите  

за устойчиво 

развитие на 

социалната среда. 

 

Социалната мисия 

води до някои 

положителни 

промени в живота 

на целевите 

получатели; 

Целевата аудитория 

има определени 

неудобства, в 

случай, че не се 

реализират 

приносите за 

устойчиво 

развитие. 

 

Социалната мисия 

води до някои 

незначителни 

промени в живота 

на целевите 

получатели; 

Целевата аудитория 

няма промяна, в 

случай, че не се 

реализират 

приносите за 

устойчиво развитие 

на социалната среда 

 

Социален 

принос –

промяна и 

трансформация 

 

„Ширина на 

социалния 

принос” 

Социалната мисия 

води до реални 

промени в живота 

на всички 

получатели. 

Социалната мисия 

води до реални 

промени в живота 

на някои 

получатели. 

 

Социалната мисия 

води до реални 

промени в живота 

на малко 

получатели. 

 

К

к

т

т
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                 Източник: Big Society Capital. Цит. изт. 2013, p. 32-35.

Практическото приложение на методиката 
на Big Society Capital потвърждава, че оценката 
на приносите на социалните предприятия за 
развитие на средата, би следвало да бъде 
съпроводена с проучване на съвкупност от 
фактори, като например, вид на предприятието, 
епап на жизнения цикъл, особености на 
социалния принос и пр.  Изведените от 
институцията системи от показатели за оценка 
на приносите – на тяхното съдържание, видово 
многообразие и особености на приложение, 
имат важно значение, не само за самата 
институция, но и за социалните предприятия. 
Както показват резултатите от последната 
таблица, индикаторите служат за проучване на 
потенциала на предприятието, на неговата 

капиталова възвръщаемост,  както и на 
прилаганите в практиката, управленски 
инструменти. Не на последно място, т. нар. 
матрица на приносите представлява модел на 
системен процес на формиране и реализиране на 
социално предприятие, като се стартира от 
проектиране на неговите цели, до резултатите от 
дейността му - промяна или трансформация на 
социалнта среда. В този смисъл, моделът би 
могъл да бъде приложен, след като бъде 
адаптиран и/или модифициран при изследване и 
при анализ на социалните предприятия и на 
соцалните иновации в нашата страна.

 

 

 

Социален 

принос –

промяна и 

трансформация 

 

В какво се 

изразява 

систематичното 

въздействие – 

регионален ръст, 

споделяне на 

знания, подкрепа, 

иновации? 

 

 

 

Социален 

принос – 

иновация и 

промяна 

Инвестираният 

капитал се ползва 

за иновации за 

промяна на 

реалността; 

Предприятието се 

посвещава на 

споделянето на 

знания; 

Предприятието 

изгражда 

партньорство за 

„увеличаване” във 

времето на 

социалния принос. 

Инвестираният 

капитал подобрява 

социалната 

реалност; 

Предприятието има 

положително 

отношение за 

споделянето на 

знания; 

Предприятието се 

стреми към 

партньорство за 

„увеличаване”на 

социалния принос 

за устойчиво 

развитие. 

Капиталът се ползва 

за финансиране на 

установени модели, 

които не включват 

социални иновации; 

Предприятието 

няма нагласа за 

споделяне на 

знания; 

Предприятието не 

планира 

партньорство;  

 

Социален 

принос –

промяна и 

трансформация 

 

 

Социален 

принос –  

потенциал на  

предприятието 

Капиталът води до 

системни, 

устойчиви и 

дълготрайни 

промени на средата, 

надхвърлящи 

инвестицията. 

Капиталът ще 

увеличи капацитета 

на предприятието и 

ще „осигури” 

приноси в рамките 

на жизнения цикъл 

на инвестицията. 

Капиталът няма 

пряко въздействие 

върху капацитета на 

предприятието, а 

приносите му нямат 

ефект върху 

средата. 

 

т

си

р

зн
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3. Логически модел на Кен Алтер и 
Морган Еган

Логическият модел на американските 
7

изследователи Кен Алтер и Морган Еган  (Can 
Alter & Morgan Egan, 2011) представлява 
своеобразна основа за проучване на приносите 
на социалните предприятия въз основа на 
системния подход. Съобразно този подход, 
моделът включва базови параметри – вход, 
изход и приноси, както и показатели за тяхното 
проучване и анализ. Характерна особеност на 
логиче скат а  конст рукция  е  тясното  й 
практическо приложение – за оценка на 
прино сите  от  социалните  иновации и 
предприятия, в резултат на придобитото 
образование и обучение. По този начин, моделът 
представлява управленска и предприемаческа 
т ех н ол о г и я  в  п од к р е п а  н а  у ч и т е л и  и 
преподаватели за оценка на постигнатите от тях 
резултати – по съдържание, вид, въздействие и 
други характеристики. 

При форимирането на модела и при 
и д е н т и ф и ц и р а н е  н а  н е го в и т е  б а з о в и 
характеристики, авторите въвеждат някои 
ограничения. Ограниченията са следствие от 
предмета на изследване – проучването на 
приноса или приносите на социалните 
предприятия и на социалните иновации. При 
тяхното измерване и оценка, според авторите на 
м о д е л а ,  в л и я н и е  о к а з в а т  ф а к т о р и  и 
обстоятелства, които са извън контрола на всяко 
едно изследване. Причината е технологичното 
разминаване във времето - от момента на 
появата на иновацията,  до момента на 
„случването” на нейния принос или приноси в 
социалната реалност. При този отрязък от време 
е възможно, самата реалност да се промени, в 
резултат на множе ство други фактори 
(технологични,  правни,  икономически, 
политически и пр.). В резултат на това, 
изследователите доказват възможността, 
приносът или приносите да не се реализират по 
предварително планираните очаквания.

Оценката и анализът на приносите на 
социалните предприятия, като следващо 
ограничение, следва да се основава на обективна 
информация. Проучването на мнението на 

социалните  новатори  (създателите  на 
социалните предприятия и на социалните 
иновации) в изследването на Алтер и Еган, 
поставя тази обективна информация под 
съмнение. Причината за това се състои в 
н е о бход и м о с т т а  д а  с е  а н а л и з и р ат  от 
изследваните лица връзки между приносите и 
тяхната роля в социалната система; между 
приносите и промените във времето – категории 
и зависимости, които съдържат субективен 
елемент на възприятия и на оценки.

Практическата рализация на т. нар. 
„логически модел” на изследването на Кен 
Алтер и Морган Еган има за цел да планира 
характера и вида на приноса (приносите) от 
социални инициативи за развитие на средата, в 
няколко конкретни измерения: икономическо, 
социално, гражданско общество и развитие на 
околната среда. Тяхното по-внимателно 
проучване и анализ в перспектива (изследване 
с л е д  о б у ч е н и е т о )  п р е д п о л а г а 
идентифицирането  на  богат а  гама  от 
индикатори,класифицирани по тристепенна 
оценъчна скала (Таблица 5.)

7   Alter, C., Egan, M.  Logic modeling: A tool for critical thinking in 
social work practice. Journal of Social Work Education, Vol. 33, № 1, 
2011.

Успешни практики за оценка на социални предприятия
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Таблица 5.

Приноси и показатели по дейности на социалното предприятие

� � � � � � è Показатели  

по дейности 

Оценки 

   

Слаба (1)  

 

 

Средна (2) 

 

Висока (3)  

Участие, 

социална 

ангажираност 

1. Участие или 

принадлежност 

към социални инициативи 

 

Предприятие 

Х 

  

 2. Ниво и интензивност 

 на участие 

 Предприятие  

ХХ 

 

 3. Действия в подкрепа  

на социални инициативи 

и социално отговорни 

каузи 

  Предприятие 

ХХХ 

Контрол    

и ефективност 

1.  Контрол върху 

общинска (местна) власт 

   

 2. Контрол  и мониторинг  

в предприятието 

 ХХХ  

 3.  Възприети правила, 

стандарти  

и отговорности 

  ХХ 

 3. Влияние по повод  

на политически решения 

Х   

Оценка 

на структури 

1. Удовлетвореност  

от работата 

Предприятие  

Х 

  

 2. Степен на социални 

промени и социо-

икономическото 

неравенство 

 Предприятие 

ХХ 

 

 3. Оценка  

на ресурсите (местни) 

  Предприятие  

ХХХ 

 4. Оценка на 

образователната система 

   

 4. Оценка на  

културната система  
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Социални 

взаимодейст-

вия, мрежи, 

подкрепа 

1. Интензивност 

на партньорство, 

контакти  мрежи 

  

ХХХ 

 

 2.  Бариери  

пред комуникацията 

  ХХ 

 3. Дълбочина  

на социалните мрежи 

Х   

Доверие, 

взаимност,  

социални 

сливания 

1. Доверие в хората, 

институциите и 

организациите 

 ХХХ  

 2. Оценка на 

 споделените ценности 

  ХХ 

 3. Доверие  

в политически структури 

и социално доверие 

Х   

 
Източник: Alter, C., Egan, M. Цит. изт., p. 342.

Ролята на т. нар. „логически модел” и 
съпътстващите го показатели следва да се 
анализира най-малко в три направления. От една 
страна,моделът на Кен Алтер и Морган Еган, за 
разлика от тези, представени по-рано, поставя 
акцент върху процеса на целеполагане, 
планиране и прогнозиране на социалния 
принос, което води до по-големи шансове за 
неговото формиране и реализиране. От друга 
с т р а н а ,  м о д е л ъ т  д о к а з в а  р о л я т а  н а 
образованието и обучението при оценката на 
постигнатия социален принос за развитие на 
социалната среда. На трето място, но не и по 
значение, моделът насочва вниманието към 
контролните механизми в образователната 
система. Според американските изследователи, 
изведените приноси и показателите за тяхното 
измерване следва да бъдат част от всяка една 
мониторингова  система в образованието, а 
тяхното проявление и значение, следва да бъде 
прецизирано, съобразно образователното ниво и 
предварително заложените образователни 
стандарти.

Моделът, основан на показателите за 
о ц е н ка  н а  п р и н о с и т е  н а  с о ц и а л н и т е 

предприятия и на социалните иновации, е 
приложен за първи път в пилотно изследване във 
Великобритания. За целта, са формирани 
експериментални групи от  студенти - 
доброволци. Резултатите от изследването 
доказват, че образователните, социални и 
предприемачески програми, реализирани на 
ниво магистър, водят до формиране на два пъти 
повече социално-предприемачески инициативи 
с „висока степен” на социален принос. 
Социалният принос, в това отношение, се 
изразява в редица същностни направления, като 
например: формирането на нови социални 
взаимодействия,  споделянето на общи 
ценности, изграждането на предприемачески 
мрежи и на постигането на „изчезващ вид” 
ресурс -  взаимното доверие. 

Ролята на т. нар. „логически модел” и 
съпътстващите го показатели следва да се 
анализира най-малко в две направления. От една 
страна, моделът на Кен Алтер и Морган Еган, за 
разлика от тези, представени по-рано, поставя 
акцент върху процеса на целеполагане, 
планиране и прогнозиране на социалния 
принос, което води до по-големи шансове за 

Успешни практики за оценка на социални предприятия
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неговото формиране и реализиране. От друга 
с т р а н а ,  м о д е л ъ т  д о к а з в а  р о л я т а  н а 
образованието при оценката на постигнатия 
социален принос за устойчиво развитие на 
социалната среда. На трето място, но не и по 
значение, моделът насочва вниманието към 
контролните механизми в образователната 
система. Според американските изследователи, 
изведените приноси и показателите за тяхното 
измерване следва да бъдат част от всяка една 
контролна система в образованието, а тяхното 
проявление и значение, следва да бъде 
прецизирано, съобразно образователното ниво и 
заложените предварително образователни 
стандарти.

Моделът, основан на показателите за 
оценка на приносите за устойчивото развитие, е 
приложен за първи път в пилотно изследване във 
Великобритания. За целта, са формирани 
експериментални групи от  студенти - 
доброволци. Резултатите от изследването 
доказват, че образователните, социални и 
предприемачески програми, реализирани на 
ниво магистър, водят до формиране на два пъти 
повече социално-предприемачески инициативи 
с „висока степен” на социален принос. 
Социалният принос, в това отношение, се 
изразява в редица същностни направления, като 
н а п р и м е р :  ф о р м и р а н е  н а  с о ц и а л н и 
взаимодействия, споделяне на ценности, 
изграждане на мрежи и на взаимно доверие. 

Заключение

Проучването на приносите на социалните 
предприятия има значима роля за обогатяване на 
съдържателните интерпретации на социалните 
структури и на техните нововъведения.. 
П р и н о с и т е  с а  с в о е о б р а з е н  и з р а з  н а 
фундамент алнат а  роля  на  социалните 
предприятия за развитие на социалната среда. 
Поради това, те (приносите) онагледяват 
а ктуа л н ат а  з н ач и м о с т  н а  с о ц и а л н и т е 
предприятия и на социалните иновации като 
иновативни структури и механизми за решаване 
н а  с о ц и а л н и т е  и  и к о н о м и ч е с к и 
предизвикателства на новия век. 

   Редом с посоченото по-горе, не следва да 
се пренебрегва и важното обстоятелството, че 
приносите, като резултат на социалните 
структури, са израз на успешен социален и 

предприемачески модел на формиране, на 
растеж и на развитие на социални предприятия. 
В този смисъл те са доказателство за уменията, 
за способностите, за нагласите на социалните 
предприемачи, ръководители и лидери да 
набелязват цели, да вземат решения, да 
формулират политики и стратегии, както и да ги 
водят до успешен резултат.  Ето защо, 
изучаването на приносите на социално-
предприемаческите модели на управление са 
полезни дотолкова, доколкото те (приносите) 
б и ха  м о гл и  д а  бъ д ат  п р е н е с е н и ,  и л и 
„мултиплицирани” в практиката.

Приносите, освен израз на успеха, имат и 
по следваща  важна  роля  (функция)  за 
предприятията. Причината е, че оказвайки 
ефект върху единната социална среда, те влияят 
върху бъдещото на социалните предприятия и 
техните нововъведения, като „формират” в 
средата нови социални нужди, т. е. нови  
предприемачески възможности. В резултат на 
това концепцията за приносите би следвало да 
бъде своеобразен фундамент на социалните 
предприемачи и ръководители при проектиране 
на техните социални и предприемачески 
начинания. По този път съвременното социално 
предприятие би изпълнявало още по-успешно 
своите социални и икономически приоритети, 
като така би допринесло в по-голяма степен за 
развитие на средата и на обществото.

В резултат на посоченото, проучването на 
приносите, на тяхната същност, видово 
многообразие, особености на приложение, 
мащаб на проявление и пр. характеристики е от 
съществено значение за по-доброто разбиране 
на природата на социалните предприятия, както 
и за формулирането на нови доводи при тяхното 
определяне. Освен това познанието на 
приносите – като фундамент за формирането и 
за развитието на социално-предприемаческите 
инициативи би могло да усъвършенства 
процесите на управление на социалните 
предприятия в бъдеще.

Проучването на приносите на социалните 
п р е д п р и я т и я  и  и н о в а ц и и т е ,  т я х н о т о 
целенасочено и обективно изследване и анализ 
поставя на преден план редица актуални, но в 
същото време не достатъчно проучени въпроси. 
Те се отнасят до техните съдържателни 
х а р а к т е р и с т и к и ,  д о  т я х н о т о  в и д о в о 
многообразие, до тяхното социално проявление, 
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до показателите за тяхното измерване, до 
контролните механизми за оценката им, до 
стандартите, които се прилагат при отчетността 
им и пр. Отговорите на тези и още много други 
въпроси би следвало да дадат „картина” на 
приносите, способни да трансформират 
социалната реалност. 

Изследването на приносите на социалните 
предприятия, реализирано въз основа на 
проучване на социално-предприемачески 
практики, техния обективен анализ и оценка, 
в о д и  д о  ф о р м у л и р а н е т о  н а  н я к о и 
взаимосвързани заключения:

џ У с п е ш н и т е  с о ц и а л н о -
предприемачески практики представляват 
своеобразни системи от показатели за оценка 
на приносите на социалните предприятия и 
на социалните иновации.  Практиките 
позволяват формулирането и на ново знание 
относно същността и съдържанието на 
приносите на социалните предприятия и 
социалните иновации, тяхното процесно 
измерение, видовото им многообразие, формите 
им на проявление в социалната реалност и на 
тази основа – тяхната обективна оценка и 
измерване.

џ Успешните практики се различават 
съществено, една от друга, по  предварително 
зададени условия,  ограничения или 
параметри. Те (условията) са израз на: 
поведението на социалните предприемачи към 
социална реалност; характеристиките на 
социалната среда и нейните специфични 
области; мисията и целите на социалното 
предприятие; съдържанието и обхвата на 
социалните иновации; периода на въздействие 
на приносите (дългосрочен, средносрочен, 
краткосрочен), както и някои други „базисни” 
категории.

џ Изследването и анализът на успешни 
социално-предприемачески практики 
доказва липсата на единна класификационна 
схема за оценка на приносите на социалните 
предприятия и на социалните иновации – 
тяхното съдържание, форми на проявление и 
въздействие. Всяка една успешна практика 
с ъ о б р а з я в а  с в о и т е  п о к а з ат е л и т е  с ъ с 
специфичните  фактори  на  средат а  на 
социалното предприятие, на различните етапи 
от неговото функциониране, растеж и развитие.

џ Успешните примери от социалната и 

предприемаческа практика биха могли да 
бъдат приложени при формиране и при 
развитие на нови и съществуващи социални 
предприятия, както и при усъвършенстване 
на техните управленски и предприемачески 
механизми.  Показателите за оценка на 
приносите на социалните предприятия и на 
социалните иновации биха могли също така да 
бъдат адаптирани към бъдещи научни 
изследвания,  предвид на динамичните 
еволюционни промени в природата и в 
обществата.
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Нагласи за труд и проблеми при професионалната...

1. Въведение

Д н е ш н о т о  п о ко л е н и е  м л а д е ж и  е 
изправено пред едно от  най-големите 
предизвикателства. От началото на финансовата 
и икономическа криза равнищата на младежката 
безработица достигнаха безпрецедентни 
размери в цяла Европа. Във всички държави 
членки на ЕС от началото на рецесията се 
наблюдава значителен ръст на безработицата 
сред младите хора. 

Целта на настоящата статия е да разкрие 
какви са нагласите за труд на младите хора в 
България, пречат ли им те да се развиват в 
кариерата и какви трудности срещат младите 
хора при търсене на работа в страната. 

За постигането на тази цел са реализирани 
следните задачи:

- Направен е анализ на проблема с 
младежката безработица в България и ЕС;

- Идентифицирани са  причините за 
трудната професионална реализация на младите 
хора в България;

- Направено е анкетно проучване сред 
млади хора между 15 и 29 годишна възраст в 
България относно техните желания, изисквания 
и нагласи за труд и професионална реализация. 

2. Проблемът с младежката безработица 
в България и Европейския съюз

Младежката заетост е национален 
приоритет, който изисква особено обществено и 

п о л и т и ч е с ко  в н и м а н и е  и  е ф е к т и в н а 
координация на политиките в тази насока. От 
2014 година действа Гаранцията за младежта, 
която предвижда 100 милиона евро за борба с 
тази безработица. Стартираха някои операции 
по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, която е насочена към 
младежи до 29-годишна възраст. Има голям 
интерес от страна на работодателите. Те 
предлагат обучение на младежите преди работа, 
след което и период на субсидирана заетост. 
Особено атрактивна е програмата „Ново 
работно място”, която предвижда освен 
обучение и инвестиционен компонент, който е 
оборудване на работното място.55 млн. евро е 
бюджетът, който ЕК отпусна за намаляване на 
младежката безработица в България по новата 
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-
2020.  Средствата са  предназначени за 
насърчаване на младите хора между 15 и 24 
години, за да влязат в реалния пазар на труда или 
обратно в образователната система. 

 Всички тези програми за справяне с 
младежката безработица дават резултат в 
намаляване на младежката безработица, но за 
съжаление нивото й все още е доста високо. 
През декември 2016г. безработните младежи в 
България са 22.4% по данни на НСИ(виж.фиг.1). 
Както се вижда от фиг.1 най-голям брой 
безработни младежи има в Гърция, Испания и 

1
Италия, а най-малък е техния брой в Германия.  

Нагласи за труд и 
проблеми при 
професионалната 
реализация на 
младите хора 
в България

*Татяна Кичева

*    Татяна Кичева, УНСС-София

1   Годишен обзор на Агенцията по заетостта за пазара на труда 
през 2016г., https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/

https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/
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В България заетостта във възрастовата 
група между 15 и 24 години е около 23%, тоест 
малко под ¼ от младежите на тази възраст 
работят. На практика се отлага сблъсъкът с 
пазара на труда. В Европа този процент е около 
35%, а в някои северни или северозападни 
страни е около 50%. В Холандия 50% от 
младежите работят почасово. Над 3,9 млн. от 
младежите в ЕС са без работа. Според данни на 
Агенцията по заетостта към януари 2017 г 
безработните младежи в България  са 35420. За 
сравнение - през 2012-а броят им е бил 74 779, а 
през миналата година – 37 998, или 13.3% от 

2
всички безработни лица в страната. (вж фиг.2)

Фиг.1: Младежка безработица в Европейския съюз през декември 2016г.

Фиг.2: Средногодишен брой безработни младежи 
до 29 год. в периода 2009-2016г.

2   Годишен обзор на Агенцията по заетостта за пазара на труда 
през 2016г., https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/

https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/
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Безработицата сред младите хора има 
много дългосрочни последици както за 
отделния човек, така и държавата като цяло. 
Намирането на работа в непривлекателни сфери 
или на работни места, неотговарящи на 
образованието на младите хора, води до тяхното 
отчуждение, неуважение и ненавист към 
системата, капсулиране на младите хора в един 
техен въображаем, нереален свят. Пребивавайки 
продължително време като безработни , младите 
хора губят своите умения, придобити по време 
на обучението си, а заедно с това голяма част от 

3тях губят своето желание и навици да се трудят.  
 
3. Профил на типичния безработен 

младеж в България

 По данни на Агенцията по заетостта към 
месец декември 2016 г.:

 - 26.3%  от регистрираните безработни 
младежи до 24 години са с начално и по-ниско 
образование, а 64.6% са младежи - без 
специалност и професия.

 - 26.7% от регистрираните младежи до 29 
години са с начално и по-ниско образование, а 

458.6% са младежи без специалност и професия.
 
Според изследване на Уницеф, проведено 

през 2015 година делът на NEETs (младежи до 
24 години, които нито учат, нито работят) сред 
младите в училищна възраст (15-18 г.) е малко 
под 11%, а сред по-големите (между 19 и 24 г.) 
до стига  28%.  Това,  преизчислено към 
генералната съвкупност на 15-24-годишните, 
означава, че в страната има общо 167 670 млади 
хора, които не са заети и не участват в никаква 

5
форма на обучение.  

 Младите хора в групата на NEETs се 
характеризират с ясно очертан социално-
демографски профил. Мнозинството са със 

средно или по-ниско образование, живеят 
предимно в малки населени места, повече от 
половината принадлежат към малцинствените 
етнически групи. Образованието е социално-
демографската характеристика, която определя 
в  н а й - гол я ма  с т е п е н  п о п а д а н е то  и л и 
непопадането сред NEETs. В състава на групата 
влизат както лица с всички образователни 
степени, така и такива без образование. 
Съществен дял обаче заемат преждевременно 
отпадналите от училище (47%). В структурата 
на NEETs преобладават лица от малки населени 
места (63%). Колкото по-малко е населеното 
място (като тип), толкова повече нараства делът 
на NEETs там. Причините могат да се търсят 
основно в обезлюдяването на малките населени 
места и лошото им икономическо състояние 
вследствие. Това превръща населеното място в 
т р е т и я  п о  ва ж н о с т  р и с ко в  ф а кто р  з а 
п р и с ъ е д и н я в а н е  к ъ м  г р у п а т а .  П р и 
малцинствените етноси полът се очертава като 
допълнителен рисков фактор за присъединяване 
към групата. Общо 44% от NEETs остават 
трайно (над 1 година) в ситуация да не учат, да не 
се обучават и да не работят. Най-дълго в групата 
се задържат преждевременно отпадналите от 
училище и особено тези сред тях, които никога 
не са работили.  Продължително стта в 
положение  NEETs  зависи  о сновно  от 

6образованието на младите хора.

3  Тодоров, Т.(2013), Сравнителен анализ на националните 
политики за младежката  безработица в България и 
Великобритания, https:// www.  bezgranici.brtim.com/ 
uploads/wysiwyg/images/Анализ%20Т_%20Тодоров.pdf
4    Агенция по заетостта, Статистически данни за регистрираните 
б е з р а б о т н и  м л а д е ж и  в  Б ю р а т а  п о  т р у д а , 
https://www.az.government.bg/bg/stats/view/1/201/
5      Уницеф(2015), Оценка на състоянието и анализ на профила на 
подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се 
о б р а з о в ат  ( N E E Ts ) ,  h t t p s : / / w w w. u n i c e f . b g / a s s e t s / 
PDFs/2015/NEETs_BG__Final.pdf
6       Пак там.
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4. Трудности при стартирането на 
кариерата на младите хора до 29 год.

Младежите са важна група на пазара на 
труда и от тях се очаква да отговорят на 
актуалните изисквания на пазара, развитието на 
високотехнологичните сектори и търсенето на 
млада и образована работна сила. 

В края на 2015 и 2016 г. икономическата 
активност на младежите в България  на 15-24 
години спада до най-ниското си ниво поне от 15 
години – под 24%. За сравнение, средното ниво в 
ЕС през 2015 г. е над 41%. Причините за това са 
много: съществуват редица културни и 
социални особености, които поддържат 
икономическата активност на младежите 
сравнително ниска – такива са късната възраст, 
на която младежите напускат домакинството на 
родителите си, ниската степен на мобилност на 
р а б от н ат а  с и л а ,  с л а б ото  с о ц и а л н о  и 
икономическо развитие на някои райони на 
страната и проблемите с трудовата и социална 
интеграция на етническите малцинства. През 
2014 г.  от изследване на Министерството на 
младежта и спорта стана ясно,  че над 
половината от младите хора в България имат 
пасивна представа за своя трудов статус и 
смятат, че „държавата е длъжна да им гарантира 
добър живот”. 

В актуалната икономическата ситуация, в 
която фирмите са притиснати до стената да 
използват максимално ресурсите, не са склонни 
да инвестират в обучение или в по-дългосрочна 
инвестиция в персонала, а да вземат готов. 
Завършилите университет младежи, които не 
могат да се реализират по специалността си на 
пазара у нас в много случаи решават да  търсят 
работа в чужбина сред по-неквалифицирани 
професии.

Основните предизвикателства и 
причини за трудното намиране на работа сред 
младежите са:

џ Преждевременното напускане на 
училище, липсата на специалност, ниското 
образование

Шансовете на хората без образование и  
квалификация да намерят работа са много 
малки. По данни на Агенцията по заетостта към 
април 2017год. младежите до 29 г. са 34 520. От 
тях тези  с основно и по-ниско образование 
запазват най-голям относителен дял - 46.4%, 
докато младежите с висше образование са 
12.5%. Според професионалната структура най-
голям относителен дял от всички безработни 
младежи до 29 год. са тези без специалност и 

7професия – 61.6%. 
8

Според резултати от проучване на ЕСТАТ , 

 

Фиг.3: Основни подгрупи NEETs
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проведено през 2015г., образованието е 
факторът, който определя в най-голяма степен 
формирането на групата NEETs. Около 47% от 
м л а д и т е ,  п о п а д а щ и  в  т а з и  г ру п а ,  с а 
преждевременно отпаднали от училище, тоест 
имат или основно, или по-ниско от основно 
образование. 69% от младежите, които попадат в 
NEETs, нямат почти никаква квалификация, а 

967% от тях не са работили никога.
Младите хора без специалност разполагат 

с малка възможност за реализация на пазара на 
труда. Те остават дълго време без работа, което 
води до загуба на мотивация и трудови навици. 
Голяма част от тези младежи нямат  работа, но и 
не търсят такава, а чакат „някой да ги уреди“. 
Това може би се дължи от една страна на 
недостатъчно знание къде да търсят работа и как 
да се представят по време на интервю, а от друга 
– на ограниченията при предлагането на работа 
в малките населени места.

џ Несъответствие на образованието с 
търсената квалификация от работодателите

Над 62% oт paбoтoдaтeлитe изпитвaт 
сериозни затруднения в намирането на 
подходящи кандидати за свободните работни 
ме ст а .  Дис балансът  между  търс ене  и 
предлагане на умения на пазара на труда се 
задълбочава с всяка изминала година. Особено 
критичен става дефицитът на квалифицирани 
работници и специалисти.

Пазарът на труда изпитва хроничен 
недостиг от кадри със средна квалификация – 
сервизни работници, механици, техници, 
технолози, оператори, шофьори, заварчици, 
кранисти, специалисти в туризма и други. Все 
по-проблемно  ст ава  и  намирането  на 
висококвалифицирани специалисти, като 
инженери, учители, медицински специалисти, 
химици, еколози, финансисти, маркетинг 
специалисти, IT специалисти, изпълнителни 

10
директори, функционални мениджъри.  

Проучване от 2012г. на консултантската 
организация Делойт България сред  студенти от 
водещите български университети показва, че 
малко повече от половината (54%) студенти 
вярват, че специалността, която следват се търси 
от работодателите, като около една трета смятат, 
че могат да намерят работа в сферата си до 12 

11месеца.
Несъответствието между образованието и 

търсената от работодателите квалификация е 
основен проблем при трудовата реализация на 

12младите хора.  Това несъответствие се проявява 
в следните посоки:

- недостиг на кадри за определени 
производствени сфери

- свръхобразованост на кадрите, когато 
завършилите заемат работни места изискващи 
по – нисък образователен ценз.

- недостатъчно професионални знания и 
13умения по придобитата специалност.

џ Липса на професионален опит, ниска 
квалификация

На трудовия пазар младите хора се 
с бл ъ с к в ат  с ъ с  с п е ц и ф и ч е н  п р о бл е м : 
изискването, нерядко предявявано, да имат вече 
трудов стаж, за да започнат работа. Младите 
хора в България са сред едни от най-късно 
влизащите в пазара на труда в сравнение с 
другите държави от ЕС. След завършване на 
своето образование голяма част от младежите в 
България нямат практически и трудов опит, 
което води до по-трудното им включване в 
пазара на труда. Често младите се сблъскват с 
невъзможността да натрупат трудов стаж. 
Попадат в един омагьосан кръг - не ги 
назначават, защото нямат стаж, но и не могат да 
натрупат такъв, след като не ги наемат на работа.

7   Агенция по заетостта, Професионалната и образователна 
структура на регистрираните безработни младежи в Бюрата по 
т р у д а ,  С т а т и с т и к а ,  М е с е ц  А п р и л , 
ttps://www.az.government.bg/bg/stats/view/1/214/
8   ЕСТАТ е компания за набиране, обработка и анализ на 
изследователски данни и за предоставяне на консултантски 
услуги в областта на маркетинга
9  „Пазара на труда и младите хора – предизвикателства и 
политики“, Дискусионен форум, организиран от Сдружение 
„Младежки форум 21 век“, съвместно с КНСБ и Фондация 
„Фридрих Еберт“ , http://www.knsb-bg.org

10  Томов, Т.(2016), Мит ли  е квалифицираният българин, 
https://trud.bg
11   Делойт България (2013), Близо две трети от българските 
с т у д е н т и  р а б о т я т  и л и  с т а ж у в а т , 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/04/09/2037761_deloit_bulgarii
a_blizo_dve_treti_ot_bulgarskite/
12    Teichler, U., Careers of university graduates, Springer, 2007
13  Йорданова, Д.(2013), Преход от висше образование към 
професионална реализация – специфика, проблеми и 
заинтересовани страни, Научни трудове на Русенския 
университет, Том 52, Серия 5.1, стр.182-186
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џ Недостатъчна и непостоянна активност за търсене на работа
Друг проблем за огромния брой безработни младежи е културата на търсене на работа при 

младите - на първо място те се обръщат към роднини и приятели. По-непопулярно сред младите 
остава търсенето чрез обяви, работодател или пък бюрата по труда, където възможностите за 
намиране на работа са реални. По данни на Агенцията по заетостта реализацията на младежите на 

14
пазара на труда чрез посредничеството на бюрата по труда са както следва(вж.таблица 1) :

Визията за трудовата кариера при младите хора се изгражда на базата на субективни 
представи, обществени стереотипи, семейни очаквания и др., а не толкова на мотивиран и 
информиран избор. Конкуренцията на трудовия пазар, изострена в условията на безработица, прави 
повече или по-малко необходимо да се използват родителските възможности, а също и собствени 
връзки и ходатайства. Значението на връзките и ходатайствата в малкия град са големи, тъй като  

15всички се познават, тази мрежа е толкова важна, колкото и личните способности.

14   Годишен обзор на Агенцията по заетостта за пазара на труда 
през 2016г,  https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/

Таблица 1: Реализацията на младежите на пазара на труда чрез 
посредничеството на бюрата по труда през 2016г. 

 

15   Митев, П. , С.Ковачева (2014), Младите хора в Европейска 
България, Социологически портрет, Фондация „Фридрих 
Еберт“
16      Пак там 
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џ Разминавания в очакванията на 
младежите и работодателите

Качественото образование и обучение, 
успешната интеграция на пазара на труда и 
повишената мобилност на младите хора са от 
ключово значение за разгръщане на пълния им 
потенциал и постигане на целите им. При 
п р еход а  от  о б р а зо ва н и е  к ъ м  з а е то с т, 
осигуряване на първа работа и повишаване на 
заетостта има решаваща роля за трудовата 
реализация на младите хора. Разминаването 
между очакванията на младите хора  и 
реалността понякога  е огромна. Фактор,  
допринасящ за това, е самото образование. 

Голяма част от младите хора  завършвайки 
о б р а з о ва н и е ,  и м ат  п р е ка л е н о  в и с о ка 
самооценка и прекалено високи изисквания към 
работодателите. Може би от там идва това 
разминаване. Така още след завършване на 
образованието си голяма част от тях остават 
извън пазара на труда и за тях основен 
приоритет съвсем не е намирането на работа .

Високите самооценка и очаквания на 
младите хора по отношение на бъдещата им 
реализация се явяват причина за удължаване на 
процеса на преход от висшето образование към 
професионална реализация. За голяма част от 
младите хора се установяват три основни 
проблема; първо като групова тенденция се 
оформя склонността да надценяват качеството и 
обхвата на своите компетенции. Второ и пряко 
свързано с горното - техните очаквания за 
заплащане често надвишават сумите, които 
работодателите са готови да заплатят за 
служители, които не са работили. И трето, при 
младите хора съществува видима склонност към 
значителни очаквания за качеството на 
работната среда и възможностите, които 

17
работодателите трябва да осигурят.

От друга страна и изискванията на 
работодателите нарастват. Фактът, че 92% от 
регист рираните  фирми  в  ст ранат а  с а 
микропредприятия (до 10 заети), налага 
съчетаването на няколко роли в една длъжност и 
принуждава работодателите да търсят все 
повече мултифункционални специалисти с 

хибридна квалификация и широк спектър от 
18умения.

џ Л и п с а т а  н а  в р ъ з к а  м е ж д у 
образованието и пазара на труда 

Липсата на обвързаност на образованието 
с пазара на труда е проблем и в средното, и във 
висшето образование. Липсата на развита 
система за дуално образование води до скъсване 
на връзката между бъдещите професионалисти 
и бизнеса. Завършвайки образованието си, 
младите хора не са подготвени практически да 
прилагат знанията, които притежават. 

В основата на трудностите в училище 
стоят две значими проблемни области в 
образователната система, регистрирани и от 
младите хора, и от институциите, работещи 
пряко с тях. Първата е свързана с учебния 
материал и преподаването и по-конкретно – 
слабата ориентираност на обучението към 
практиката, големият обем и липса на фокус и 
структура на учебното съдържание, пасивният 
модел и липсата на интерактивен подход в 
преподаването. Необходимо е прилагане на 
съвременни технологии в обучението и 
м н о г о к р а т н о  у в е л и ч е н о  у ч а с т и е  н а 
подрастващите и младежите в процеса на 
придобиване на знания, като се стимулира 
творческото и аналитичното мислене и 
формулирането на идеи и визия за собственото 
бъдеще. Втората се отнася до  начина на 
финансиране на учебните заведения. 
Формулата „повече ученици = повече средства“ 
е валидна и за училищата, и за висшите учебни 
заведения. Тя води до порочната практика да се 
допускат в по-горни класове/ курсове лица, 
които не са достигнали необходимото ниво, 
единствено с цел оставането им в училището/ 
университета. Това води до понижаване на 
общото качество на образованието, тъй като 
липсва конкуренция. Най-крайното измерение 
на проблема е парадоксът образователна степен 
да се придобива от неграмотни младежи. В 
дългосрочен план стремежът за запазване на 
учениците на всяка цена води до непрекъснато 
понижаващо се доверие на младежите към 
образователната система и потенциалът й да 

19
бъде основа за развитието им.

17  Йорданова, Д.(2013), Преход от висше образование към 
професионална реализация – специфика, проблеми и 
заинтересовани страни, Научни трудове на Русенския 
университет, Том 52, Серия 5.1, стр.182-186

18  Томов, Т.(2016), Мит ли  е квалифицираният българин, 
https://trud.bg
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П р еу в е л и ч е н и я т  з а  бъ л г а р с к и т е 
възможности брой на висшите учебни заведения 
доразвива грешките на средното образование и 
така се стига до наличието на множество млади 
хора с “излишни дипломи”, които нямат идея 
какво друго да предприемат, освен да чакат 

20“някой да им даде работа“.  
Слабост на висшите училища е, че 

образователната практика и прилаганите 
педагогически подходи не са адаптирани 
достатъчно за развитие на професионална 
е кс п е рт и з а ,  като  п р и ч и н а  з а  то ва  с а 
неподходящите учебни програми, начин на 
преподаване и форми на оценка. Уменията и 
знанията често не са ориентирани практически и 
на  прено симите умения не се  обръща 
достатъчно внимание в процеса на преподаване 

21
и оценка .  

Според изследването на Делойт по-малко 
от една четвърт от анкетираните студенти 
мислят, че университетът ги е подготвил добре 
или поне сравнително добре за практическата 
работа. Още по-малък дял – само 11% – са 
получили помощ и добра подготовка за 

22
търсенето на работа.

Необходимо е да се работи в посока 
подобряване и адекватност на координацията на 
подготовката на кадри и тяхната професионална 
реализация, за да може подготовката и 
квалификацият а  на  младежите  да  е  в 
съответствие с изискванията на наличните 
свободни работни места на трудовия пазар.

В тази насока трябва  да се разработят 
схеми за актуализиране на учебните програми в 
образователната система спрямо изискванията 
на пазара на труда. По този начин ще се 
предостави възможност на бизнеса да работи 
съвместно с ръководствата на учебни заведения, 

за да се подготвят такива учебни програми, 
които да дадат адекватна професионална 
квалификация на кадрите.

Една добра практика в това отношение е 
възможността за ученически и студентски 
практики, чрез които се предоставя възможност  
на младите хора още докато учат да съвместяват 
теоретичната с практическата подготовка. 
Според цитираното по-горе проучване на 
Делойт България преобладаващото мнение на  
анкетираните студенти  е, че стажовете и 
заетостта по време на следването отварят повече 
възможности за кариерно развитие. Около 70% 
от анкетираните младежи са преминали стаж 
или някакъв вид професионална практика, а 
близо две трети все още стажуват или вече имат 

23постоянна позиция.  
 
Целта на реализиращия се в момента  

проект „Студентски практики – фаза 1“ е да се 
повиши качеството на висшето образование и да 
се изгради добра връзка между бизнеса и 
в и с ш и т е  у ч и л и щ а ,  ко я т о  д а  ул е с н и 
реализацията на студентите на пазара на труда. 
Чрез практическото обучение в реална работна 
среда студентите имат възможност да надградят 
теоретичните си знания, да придобият изцяло 
нови умения и компетентности, да бъдат 
оценени и да се научат да постигат видим и ясен 
резултат от своята дейност. Освен това могат да 
получат препоръки от работодателите, с които 
да улеснят по-нататъшната си професионална 
реализация. Проектът  се изпълнява от 
Министерството на образованието и науката по 
Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ с подкрепата на 
Европейските структурни и инвестиционни 
фондове. Проектът е с бюджет 37 млн. лева и в 
него участвaт 48 висши училища от страната. До 
края на проекта се очаква над 40 000 студенти 

24
успешно да завършат своята практика.

џ Липса на мотивация за работа у 
младите хора

Липсата на мотивация и ценности са сред 
водещите причини за това много млади хора да 
не търсят работа. Поколения и социални групи 
са забравили какво е работа и са се превърнали в 

19    Уницеф(2015), Оценка на състоянието и анализ на профила 
на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се 
о б р а з о в ат  ( N E E Ts ) ,  h t t p s : / / w w w. u n i c e f . b g / a s s e t s / 
PDFs/2015/NEETs_BG__Final.pdf
20  Дойче Веле (2016), Има ли кой да работи в България,  
https://offnews.bg/news/Analizi_289/Ima-li-koj-da-raboti-v-
Balgariia_635770.html
21  Йорданова, Д.(2013), Преход от висше образование към 
професионална реализация – специфика, проблеми и 
заинтересовани страни, Научни трудове на Русенския 
университет, Том 52, Серия 5.1, стр.182-186
22  Делойт България (2013), Близо две трети от българските 
студенти работят или стажуват, http://www.dnevnik.bg/ 
biznes/2013/04/09/2037761_deloit_bulgariia_blizo_dve_treti_ot_b
ulgarskite/

23   Пак там. 
24       http://praktiki.mon.bg/sp/
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„абонати на държавата“.  Само 20% от 
регистрираните в бюрата по труда са с нагласа да 
започнат работа. Останалите очакват социални 
помощи и не търсят заетост, защото ще загубят 
очакваното подпомагане. Така около 30 000 
работни места, включително и в райони с висока 

25безработица, остават незаети.   Голяма част от 
безработните младежи разчитат на средствата, 
които им изпращат от чужбина техните 
родители, които в много случаи са повече от 
месечната заплата, която биха получавали, ако 
работят. 

Причините за липсата на мотивация са 
р а з н о о б р а з н и :  о с ъ з н а т а  р е а к ц и я  н а 
ограничените възможности за професионална 
реализация, разминаване между образователния 
ценз и изискванията на пазара на труда, ниско 
заплащане и нежелание за работа или обучение. 
Самите млади хора често посочват като 
основание да не работят и/или да не учат „искам 
да си почина/ сега завърших” (18%) и „не ми се 
работи/ учи” (11%). 12% не знаят защо са в тази 

26ситуация.
Възможните причини за тези отговори са 

27
три:

1/. Първата е, че  нежеланието за работа и 
о бу ч е н и е  п р о и з т и ч а  о т  ф и н а н с о в ат а 
обезпеченост и подкрепа от страна на 
родителите, които оставят младия човек да 
прави каквото и както намери за добре, без да го 
насърчават да се развива.

2/. Втората възможна причина е, че зад 
о т р и ц а н и е т о  с е  к р и е  о п р а в д а н и е  з а 
неблагоприятната ситуация, в която младият 
човек е изпаднал, и прикритие на усещането за 
неуспех по отношение на професионалната 
реализация. Така ситуацията се представя като 
личен избор, а не като липса на възможности и 
лошо стечение на обстоятелствата. 

3/. Третата възможна причина е липса на 
желание за работа или обучение в резултат на 
негативно влияние на семейната среда и 
обкръжението, когато примерите за подражание 
не стимулират към развитие, а напротив – дават 
идеи за други възможности.

Мотивацията е вътрешна и външна. При 
вътрешната активността за развитие и 
отговорността за собствения живот е вътрешно 
присъща на отделния човек. Тя е функция на 
характера на младия човек. Активните и 
борбени натури имат много по-голям шанс да се 
реализират, особено ако са подкрепени от 
семействата си. Към външната мотивация 
причините се търсят извън самата личност – 
размер на възнаграждението, условия на труд и 
др. По-пасивните младежи, с по-малко амбиции 
и по –неясни цели са застрашени от по-
д ъ л г о т р а й н о  о с т а в а н е  в  г р у п а т а  н а 
безработните, тъй като те често очакват 
помощта да дойде отвън (някой да им предложи 
работа) и не предприемат никакви действия, за 
да променят ситуацията, в която се намират. 

џ Липсата на практически умения и 
трудови навици у младите хора

Друг съществен проблем при търсенето на 
работа е липсата на увереност относно 
собствените възможности и умения да 
формулират своите конкурентни предимства. 
Paбoтoдaтeлитe  тъpcят нe caмo тexничecĸи и 
aĸaдeмични yмeния, нo и ĸaчecтвa ĸaтo 
oтĸpитocт, oтгoвopнocт или opгaнизиpaнocт. 
Проучване, проведено у нас в края на 2010 г. от 
Фондация на бизнеса за образованието сред 119 
работодатели, показа, че за тях най-важните 
умения и качества, които търсят при наемане на 

28служители на работа, са:

25 Томов, Т.(2016), Мит ли  е квалифицираният българин, 
https://trud.bg
26    Уницеф(2015), Оценка на състоянието и анализ на профила на 
подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се 
образоват (NEETs), https://www.unicef.bg/assets/PDFs/ 
2015/NEETs_BG__Final.pdf
27     Пак там.

28    Умения за заетост – кои са те и как да ги развиваме, Наръчник 
за младежи, Фондация на бизнеса за образованието и 
Национален център за Европейски младежки програми и 
инициативи,  www.fbo.bg/f i les/Report_Employabil i ty_ 
Skills_of_Young_People_in_Bulgaria.doc
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Таблица 2: Качества и умения, които работодателите търсят в своите служители  
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Българските работодатели, а и самите младежи смятат, че сред уменията, които младите хора у 
нас притежават в най-голяма степен са: готовността и желанието за учене, мотивацията за работа, 
комуникацията на роден език, компютърните и творческите умения.Уменията, които младите хора 
притежават в най-малка степен – както по тяхна самооценка, така и според работодателите, са: 
математическите умения, предприемаческите умения, професионалните знания и умения, 
ефективността, лидерските умения, техническите умения, самоуправлението, критичното мислене, 

29себепредставянето и офис уменията.
От Фондацията за бизнеса и образованието посочват още няколко основни показатели, които 

работодателите определят като липсващи или слабо развити у младите хора у нас и които са особено 
30

необходими за адаптацията на пазара на труда, а именно : 

Таблица 3: Умения, необходими според работодателите, за адаптацията на 
пазара на труда на младите хора  

Умения Характеристика  
Познаване на трудовите права и 
задължения  

кога мога да започнат работа, какви документи са 
нужни, какви договори има, осигуряване, 
болнични, майчинство, плащане на данъци, какво 
да правя, ако правата ми бъдат нарушени  

Създаване на убедително 
мотивационно писмо  

макар и да не се изисква толкова често, колкото 
автобиографията, мотивационното писмо играе 
също толкова важна роля при кандидатстване за 
работа. Съставянето му затруднява дори и по -
опитни кандидати, тъй като изисква да се изрази 
по убедителен начин аргуме нтация за работа и да 
се рекламират собствените предимства в 
съответствие с изискванията на работодателите  

Представяне по време на 
интервю 

поведение, което се изгражда с опит и може да 
бъде репетирано и разучено с помощта на 
кариерен консултант  

Търсене на работа познаване на пътищата за достигане до работните 
места и източниците на информация  

Поведение на работното място  очаквания на работодателите, фирмена култура - 
йерархия, комуникация, протокол, облекло, 
работно време, задължения и т.н. За създаванет о 
на това умение помагат стажантските програми, 
срещите с работодатели и алумни (бивши 
възпитаници) за обмяна на опит, 
доброволчеството  

Адекватни очаквания относно 
заплащането  

реална представа как уменията, опитът и знанията 
на служителите се оценяват на пазара на труда  

 

29    Умения за заетост – кои са те и как да ги развиваме, Наръчник 
за младежи, Фондация на бизнеса за образованието и 
Национален център за Европейски младежки програми и 
инициативи, www.fbo.bg/files/Report_Employability_Skills_ 
of_Young_People_in_Bulgaria.doc
30       Пак там.

Нагласи за труд и проблеми при професионалната...



86 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

џ Склонност към емиграция в чужбина
Според посоченото по-горе изследване на 

Делойт България голяма част от анкетираните 
младежи (70%) са склонни да емигрират в 
случай, че получат по-добра оферта за работа в 

31
друга страна.  Най-често от страната емигрират 
именно младите хора на възраст от 20 до 29 г. 
Високото равнище на младежка безработица е 
един от основните фактори, обуславящи тяхната 
емиграция, в опитите им да намерят по-добри 
места за живеене и реализация на пазара на 
труда. Това на свой ред създава проблеми както 
за страните, приемащи младите имигранти, така 
и за страните, откъдето те произхождат.

5. Методология на изследването

Настоящото изследване е проведено сред 
210 младежи до 29 годишна възраст- ученици, 
студенти и завършили своето образование, от 
София и страната.  57,1% от тях са жени, 42.9%- 
мъже. В категорията между 15 и 19 годишна 
възраст, в която младите хора в България все още 
се обучават в средно учебно заведение,   попадат 
едва 2,9% от изследваните, 47,6% са в групата 
между 19 и 24 години, по-голяма част от които са 
все още студенти и в групата на вече 
завършилите ( между 24 и 29 годишна възраст) 
са 49,5% (вж.фиг.5).

Фиг.5: Разпределение на изследваните 
младежи по възраст

По-голяма част от изследваните младежи 
все още се обучават във висше учебно заведение 
(65,7%), 22,9% вече са завършили своето висше 
образование, 8,6% са завършили средно 
образование и не са продължили във висше 
учебно заведение и едва 2,8 % все още са 
ученици в средно училище ( вж.фиг.6). 

Фиг.6:  Образовател ен статус на 
изследваните младежи

Изследването е проведено чрез въпросник, 
включващ 17 затворени и 1 отворен въпрос, като 
на някои от въпросите участниците имаха 
възможност да изкажат своето мнение в 
отговора „други“. Целта на анкетата е да 
изследва нагласите за труд на младите хора, 
които им пречат да намерят работа или да 
израснат в кариерата. Поради ограничения брой 
респонденти, изследването не може да 
претендира за представителност, но би могло да 
насочи вниманието на изследователи и 
практици към по-нататъшно задълбочено 
изследване на нагласите за труд сред младите 
хора, с цел подпомагане на тяхната реализация 
на пазара на труда. Резултатите от изследването 
са обработени с MS Excel.

6. Резултати от изследването
Проблемът с младежката безработица е 

сериозен и изисква национална стратегия  за 
решаването му. Както беше посочено по-горе в 
статията процентът на безработните  български 
младежи, както и тези в Европа и света, все още е 
висок. Голяма част от включените  в настоящото 
изследване младежи вече работят (82,9%), което 
най-вероятно се дължи на факта, че по-голяма 
част от респондентите са с висше образование 
или в момента се обучават във висше учебно 
заведение и могат по-лесно да намерят работа. 
Сред причините да не работят в момента 
останалите 17,1% от изследваните посочват на 
първо място незадоволителното ниво на 
заплащане, което работодателите им предлагат 
(66,7%) (вж.фиг.7). 

31 Делойт България (2013), Близо две трети от българските 
студенти работят или стажуват, http://www.dnevnik.bg/biznes/ 
2013/04/09/2037761_deloit_bulgariia_blizo_dve_treti_ot_bulgarsk
ite/
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Притеснителен е факта, че голяма част от 
тях (50%) не работят, защото все още разчитат  
на техните родители да ги издържат. Според 
Евростат българите живеят с родителите си 
сравнително до късно -  до 30 годишна възраст, 
което е над средното за Европа – около 26 

32
години.  Според автора на статията това е 
обусловено най-вероятно от традиционно по-
силната привързаност между деца и родители в 
нашата страна  и липсата на финансови средства 
за самостоятелен живот. От друга страна това 
пречи на младите хора да се реализират на 
пазара на труда, защото не са принудени да 
търсят работа, за да оцеляват. 

Нагласи за труд и проблеми при професионалната...

Фиг.7: Причини за липсата на работа сред изследваните младежи
(сумата от процентите е повече от 100, тъй като респондентите 

имаха възможност да дават повече от един отговор)
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Резултатите от изследванията показват също така и сравнително ниската мобилност на 
младите хора – 25,7% от тях споделят, че категорично  не биха напуснали мястото, където живеят, за 
да започнат работа по специалността си, срещу едва 31,4%, които категорично биха сменили 
местоживеенето си, за да се развият в кариерата.

Близо 1/3 от изследваните (33.3%) твърдят, че не могат да намерят работа по своята 
специалност ( вж фиг.7) и едва 25,7% биха започнали каквато и да е работа, само за да работят и да  
се издържат. Почти 2/3 от изследваните посочват, че биха започнали работа на по-ниска позиция, 
само ако  фирмата предлага добра заплата и възможност за бързо кариерно развитие (вж.фиг.9).

Фиг.8: Възраст, на която младите хора в Европа напускат дома на родителите си

Фиг.9: Готовност на изследваните за започване на работа на 
по-ниска позиция, отколкото е тяхната квалификация
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За разлика от битуващото мнение в страната и данните, съобщавани по медиите, младите хора, 
включени в настоящото изследване демонстрират едни сравнително реалистични очаквания 
относно размера на заплащането, което очакват (или са очаквали) при започване на първата си 
работа- едва 8,6% от тях посочват, че не биха започнали работа със заплата под 1000 лв.(вж. фиг.10) 
Това според автора се дължи на факта, че голяма част от тях вече работят някаква работа, дори и да не 
е по специалността, и са се ориентирали какво се случва на пазара на труда в България и какви са 
реалните възможности за заплащане на бизнеса. За разлика от включените в това изследване, според 
наскоро публикувани данни в медиите, завършващите средно образование през 2017г. масово не 
знаят каква заплата да очакват, а тези, които все пак назовават някаква сума, то тя е между 1000 и 

33
2000 лв, като стига дори до 12 000 лв.  

33  https://novinite.eu/12-000-lv-zaplata-ochakvat-abiturienti-video/

34   Kicheva, T. (2017), Management of Employees from Different 
Generations - Challenge for Bulgarian Managers and HR 
Professionals, Journal Economic Alternatives, UNWE Publishing 
Complex, р.103-121
35        http://www.manager.bg

На въпроса „Колко време след започване на работа смятате, че трябва да получите 
повишение и  увеличение на заплатата си“, отговорите са доста разнопосочни – малко повече от 
половината запитани отговарят с между 6 месеца и 1 година (съответно 25,7% и 28,6%), не са малко 
обаче и тези, които смятат, че трябва да получат повишение и увеличение на заплатата още след 
първия месец – 20% от изследваните лица. Тези резултати напълно кореспондират с резултатите от 
друго изследване на автора, в което респондентите от това поколение посочват, че двата най-силни 
фактора, които биха ги мотивирали да  започнат работа в дадена организация са високото заплащане 

34
и възможността за развитие и кариера.  

 Много  работодатели смятат, че младежите имат недостатъчно добри трудови навици и 
поведение, което им пречи да изградят добра кариера. Като такива те посочват  липсата на 
инициативност, липсата на търпение и упоритост, лошата работна етика, недоволството от управата, 

35
безотговорност и др.   

Фиг.10: Предпочитано ниво на заплащане 

Нагласи за труд и проблеми при професионалната...
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Интересни са резултатите за това какви са нагласите за труд на младите хора, включени в 
изследването след като вече са започнали работа в дадена организация. Почти половината (43%)  от 
респондентите посочват, че биха  работили нещо, което не влиза в тяхната длъжностна 
характеристика, само ако това би довело до увеличаване на  възнаграждението им или би им дало 
възможност за развитие и кариера. За 19,3% от запитаните не е проблем да закъсняват за работа с до 
30 минути, малко повече от половината не биха останали след работно време, ако не им бъде 
заплатено за това (вж.фиг.11)

Забелязва се също така и не много голямата готовност за поемане на рискове сред 
изследваните млади хора. Голяма част от тях (48,7%)  посочват, че биха поели рискове на работното 
място, само ако това ще доведе до увеличаване на заплащането им или до възможности за 
повишение (вж.фиг.12). Това е показателно за липсата на инициативност сред много от младите 
хора. 

Фиг.11: Нагласа за оставане след работно време без извънредно заплащане

Фиг.12: Готовност за поемане на риск на работното място
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На въпроса „Бихте ли емигрирали в чужбина“, малко повече от половината (61,7%) от 
анкетираните споделят, че биха го направили. Най-често изтъкваните причини за това са 
(вж.фиг.13): 

- За да намеря по-добре платена работа –  61,8%
- За да уча в престижен университет –  33,4%
- Заради липсата на законност и правов ред у нас – 4,8%

общественото мнение (НЦИОМ), посочват, че 
имат намерение да останат да живеят в чужбина 
завинаги. По-често това са млади на възраст до 
18 години, ниско образовани, безработни и 

37
необвързани респонденти.

Заключение

Във всеки млад човек има потенциал, 
който чака да бъде реализиран и да му даде 
възможност да изгради успешна кариера, която 
от своя страна ще му осигури добър материален 
статус, обществено признание, ще му даде право 
на избор. Членството на България в ЕС дава  
възможност на младите хора за професионална 
мобилност. Всеки един млад човек може по 
всяко време да смени работата си и да приеме 
нови предизвикателства, което ще му донесе 
допълнителни възможности за развитие и 
професионален растеж.

Резултатите от представеното в статията 
изследване показват, че младите хора в България 
имат сравнително реалистична представа за 

Според специалисти по управление на 
човешките ресурси всяка година около 27 000 
младежи напускат страната, като едва 2-3 % от  
завършилите образование в чужбина се  връщат, 

3 6
за да работят в България.  Въпреки, че 
минималната работна заплата в страната 
непрекъснато се увеличава, доходите на 
българите остават доста по-ниски в сравнение с 
тези в Западноевропейските страни. Това, 
з аедно  с  високите  нива  на  младежка 
безработица, кара българските младежи да 
емигрират в чужбина – обикновено Германия, 
Великобритания, Испания, Австрия. Голяма 
част от емигриралите смятат да се върнат някой 
ден в България. Само 12% от участвалите в 
Национално представително проучване 
"Българската младеж 2013", направено от 
Национа лния  център  за  изучаване  на 

36  Дойче Веле (2016), Има ли кой да работи в България,  
https://offnews.bg/news/Analizi_289/Ima-li-koj-da-raboti-v-
Balgariia_635770.html
37       http://www.manager.bg
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Фиг.13: Причини за желанието за емиграция на младите хора
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пазара на труда в България, за проблемите при 
преминаване от образование към заетост и за 
изискванията на българските работодатели. 
Голяма част от тях имат желание да работят и 
учат в страни от Западна Европа, но в същото 
време заявяват и желание да се завърнат в 
България и да се реализират дългосрочно в 
нашата страна. 

Поради тази причина една от основните 
цели на  българските институции  трябва да 
бъде подобряване на възможностите за 
реализация на младите хора в страната. Това би 
могло да се  по стигне чрез  реформа и 
осъвременяване на образователната система в 
страната, която да подготвя младите хора за 
тяхната професионална реализация. От страна 
на бизнеса биха могли да се организират повече 
стажантски програми, възможности за обучение 
и представяне на фирмите на различни кариерни 
форуми, което да мотивира младите хора да 
останат и да се реализират професионално в 
страната. 
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Въведение
 
Васил Левски  е един от малкото, който е 

пощаден в българската историческа памет от 
клевети, завист и злостно одумване. Това е така, 
защото у Апостола няма користни постъпки, 
съмнителни дела и нечисти помисли. Всеки 
разход, дори изпиването на една боза, Левски е 
отбелязвал в своето тефтерче, където е отчитал 
„народната пара“. Поразителен е при него този 
стремеж да документира къде и за какво са 
харчени комитетските средства. Кристалната 
духовна чистота на Левски и тогава, и днес рядко 
е била поставена под съмнение, за разлика от 
д р у г и  р е в о л ю ц и о н е р и ,  и  т о  г о л е м и 
революционери: и наши, и чужди.  

Същевременно Левски - безспорно най-
известната личност в България, крие и 
редица неизвестности и загадки. Например: 
предаден ли е той в Къкрина или сам е попаднал 
в клопката; кога дейността му става известна на 
турската полиция;  защо се връща в Ловеч (на 
път за Букурещ) на 24 декември 1872 г., след като 
е знаел, че там е в опасност; и най- важната 
питанка: вярвал ли е наистина Апостола, че 
България ще се освободи, при положение, че е 
имал доста причини да не вярва – огромната 
въоръжена сила на  Османската империя, 
липсата на оръжие в комитетите, отсъствието на 

1
международна подкрепа и т.н.   

В  т о з и  к о н т е к с т  с о ц и а л н о -
икономическите експликации, свързани с 
делото му са от особено значение. И най-вече 
отговорът на въпроса как Левски е боравил с 
финансовите ресурси и каква е тяхната роля в 

и з г р а ж д а н е то  и  фу н к ц и о н и р а н е то  н а 
Вътрешната революционна организация. 
Практика бързо показва, че разковничето за 
успеха й са паричните средства, използвани  
главно за закупуване на оръжие и изграждане на 
комуникационна система. За съжаление при 
своите обиколки из България, Левски се дави в 
унизително безпаричие, което го съпътства от 
начало до край. Неслучайно той призовава в 
окръжното си писмо до революционните 
комитети от януари 1872 г следното: „Друго 
спасение няма освен скоро да си продадем и 
ризите си и да заиграем нашето си хоро.“ 
Резултатът от този призив обаче е нулев. Оттук 
произхожда и голямата драма на  Апостола - 
парите трябва да се събират със сила, с 
революционен терор,  а  той ненавижда 
насилието. Нужно е да се убива, а той мрази 
проливането на човешка кръв. Не обича 
кражбата, а се изисква да я върши в името на 
освобождението. Той е трябвало да организира 
революция, т.е едно кърваво дело, като се бори и 
надвива вродената си човечност. За него това е 
било изключително трудно, защото Левски е 
идеалист, а идеалистите обикновено са нежни и 

2раними души.  
 
Левски и паричните ресурси

Въоръжаването на комитетите е изведено 
от Левски в главен военностратегически 
проблем на Вътрешната революционна 
организация. Този процес е силно зависим от 
икономическите условия на българското 
възрожденско  обще ство :  ра звитие  на 
буржоазно-пазарните  отношения  и  на 
занаятчийството, ръст на демографския 
потенциал, ускорен търговски обмен между 
различните райони на страната, наличие на 
предприемачески индивидуализъм, формиране 
на градски тип култура. Главно условие за 
нормалното развитие на ВРО е формирането на 
парични фондове, чиято основна цел е осигурят 
материалното осигуряване на революционното 
дело: покупка, внос, прекарване, укриване на 
оръжието; устройване на тайни квартири, 
подземни скривалища; създаване на нови звена; 
поддържка на тайната поща и тайната полиция. 

Ñîöèàëíî-
èêîíîìè÷åñêè 
àñïåêòè â 
ðåâîëþöèîííîòî äåëî 
íà Âàñèë Ëåâñêè
Èâàéëî Õðèñòîâ *

*  доц. д. пол. н. Ивайло Христов (УНСС) 

1  Виж. Генчев, Николай. Васил Левски. С., 1987, с. 87. 
2     Хайтов, Николай. Бележки по тефтерчето на Васил Левски. С., 
2012, с. 43.
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Ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêè àñïåêòè â ðåâîëþöèîííîòî...

В началото на 1871 г. Левски извежда на преден 
план проблема за набирането на парични 
средства и финансовото осигуряване на 
Вътрешната революционна организация. 
Неслучайно в една от клаузите от устава на 
БРЦК се посочва пътища и методи за снабдяване 
с пари: „Централният комитет ще се снабдява с 
пари: а) като прави заеми, гдето би намерил в 
името на българския народ; б) като приема 
събраните помощи от частните комитети и в) 
като употреби със съгласието на частните 
комитети, каквито начини намери за най-

3добри“.  
Д о к у м е н т и т е  с ъ д ъ р ж а т  о б и л н а 

информация за усилията в набирането на 
парични фондове и за мащабната дейност на 
Апостола при решаване на този стратегически 
проблем.  

Няколко са основните източници на 
финансов приток.

На първо място това са вноските на 
комитетските членове. По този начин Частния 
Български Революционен Комитет (ЧБРК) 
разполага с постоянни постъпления за текущи 
разходи. Левски утвърждава тази практика през 
пролетта и лятото на 1869 г.   Част от 
постъпленията се предвижда да остават в 
местните каси, а друга, по-голямата част – в 
общия фонд на ВРО.  От по-богатите са вземани 
предварително определена сума. На по-бедните 
не са вземани пари, но пък се искало да извършат 
определени дейности в полза на организацията – 
куриерски услуги, пренасяне на оръжие, 
физическа работа. Вероятно някой от по-
заможните са давали пари повече от един път, но 
запазените документи показват, че сумите не са 
били внасяни редовно и това не е бил изисквания 
от  Левски  ежеме с ечен  членски  вно с . 
Обикновено сумите са превръщани в грошове – 
основната парична единица в Османската 
империя, въпреки че вносителите са давали 
каквото имат – лири, наполеони, минцове и пр. 
Личният бележник на Левски е пълен с такива 
данни, но прави впечатление малките вноски. 
По тази причина събраните средства обаче се 
оказват крайно недостатъчни. Те покриват 
о сновно разно ските по изграждане на 
революционната мрежа и не стигат за 

з а к у п у в а н е  н а  о р ъ ж и е  и  н е г о в о т о 
транспортиране и съхраняване. Ето защо през 
1870 г. Левски не отделя суми за въоръжаване на 
комитетската мрежа. 

Относно събраните суми, изпращани 
или в Ловеч, или във Влашко, Левски 
о с ъ щ е с т в я в а  с т р о г  к о н т р о л . 
Финансовоотчетната документация е една от 
неговите  форми. Тя е изисквана според 
програмните документи – комитетски тефтери, 
разписки и пр. В писмата и окръжните на Левски 
до комитети се съдържат указания как да се 
издават разписките, как да се водят главните 
комитетски и касиерски книги. Такива е имало 
във всяко селище, където е основан комитет. За 
съжаление няма нито една „касиерска книга“,  
която да е достигнали до нас. 

С повече информация разполагаме за 
разписките (квитанциите). Те са били части 
или общи (централни) в зависимост от това дали 
лицето внася в комитетската каса или комитетът 
внася парите в общата каса на ЦК. Навсякъде в 
разписките е отбелязана стойността на парите, а 
ако те са в някоя от валутите, които са били в 
обръщение в Османската империя (английски, 
френски, американски, немски, гръцки, руски, 
италиански), са превалутирани и записани и в 
грошове. Сумата се записва цифром и словом. 
Отбелязва се също така датата на издаване на 
разписката, а текстът от двете й страни е 
идентичен. После документът се отрязва през 
средата, като лявата страна остава в кочана, а 
другата се предоставя за уверение на лицето или 
на комитета. Освен Левски, пълномощни лица, 
определени да приемат пари от частните 
комитети  са Ангел Кънчев, отец Матей 
Преображенски, Димитър Общи, Дидьо (Дико) 
Пеев- Пощата, Васил Йонков – Гложенеца, Сава 
Младенов, както и ръководителите на всички 

4Частни революционни комитети.  Сумите са 
сравнително неголеми, отбелязвани в грошове и 
лири, като самата турска лира (златна и 
сребърна) е различна по стойност по отношение 
на гроша, който е основната парична единица. 
Ето защо Левски превръща всички суми в 
грошове

 Друга форма на контрол са ревизиите 
на комитетските каси, правени от Левски, 
п р и  п о с е щ е н и я т а  м у  в  ч а с т н и т е 

3   Васил Левски. Документално наследство. С., 1973, с. 174 4    Страшимиров, Димитър. Цит. съч, с. 248, 268 
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революционни комитети. От спомените на 
Тодор Пеев например,  председател на 
Етрополския революционен комитет, научаваме 
че при посещенията си в града, Левски 
преглеждал редовно комитетските сметки. А 
секретарят на комитета правел доклад за 
състоянието и делата на Етрополския комитет, за 
връзките му с други комитети, за отчетността на 
внесените суми. 

 Сведения за материално-техническата 
база на организацията дават и отчетите на 
частните революционни комитети. Те са бил 
нужни на Левски, за да направи своя обобщен 
отчет пред делегатите на  Общото събрание в 
Румъния от април и май 1872 г.  Отчетите 
съдържат информация за извършената работа в 
града и околните села, колко пари е внесъл 
комитетът в Централния комитет, на кого са 
предадени те и дали срещу тях са получили 
разписки. Чрез кого са ги приели, коя е датата на 

5издаването им, броят на точните номера и пр.  От 
тези отчети са запазени единични бройки. Те са 
кратки и не отговорят на всички въпроси, 
поставени от Левски. Революционният комитет 
в Орхание (Ботевград) например съобщава, че 
членовете му са 16 души. В града и околните 
села има 200 пушки, за „пръв позив“ (тоест при 
първо призоваване) са готови 150 души, а за по-
малки войводи – 10 души. Отчетите на 
революционните комитети в Северна България -  
Правец, Осиковица, Джурово, Тетевен дават 
кратки сведения за броя на членовете (наричани 
„работници“), броят на българските къщи в 
селището и количеството на притежаваното 
оръжие. Аналогично е и положението в Южна 
България. Тези оскъдни данни говорят за 
липсата на готовност за предстоящото въстание. 

За съжаление бъдещите събития го 
потвърждават. Сметка в бележника му показват, 
че той е предвиждал да се събере в комитетската 
каса сума около 6 625 000 гроша. При 
положение, че на 125 000 съмишленици на 
„святото дело“ се наложи данък от 1 австрийски 

6
минц, равен тогава на 53 гроша.   Тези цифри 
разкриват една от големите надежди на Левски – 
готовността на българите да „скокнат“ като един 
и да  свалят тиранията.  За  съжаление, 
създадената от него комитетска мрежа не 

надхвърля дори една десета от мечтана цифра. 
 В хода на подготовката за въоръжено 

въстание Левски разбира, че не може да разчита 
на доброволните, но малки и нередовни вноски 
на  членовете  на  комитетите ,  които  в 
болшинството си за бедни и малоимотни. 
Поради тази причина в началото на 1871 г. той 
стига до решението да се вземат пари 
доброволно или насила от икономическите 
силните слоеве на заможните българи. В 
„Позива  на  Привременното българско 
правителство“ се отправя апел към тях да 
жертват част от натрупаното богатство „пред 
народния ни жертвеник“. Левски оценява 
реално обстоятелството, че без средствата на 
богатите българи не е възможно да се създаде 
значим паричен фонд и да се закупи модерно 
оръжие. 

Първоначално той апелира към тяхното 
национално чувство. Призовава ги да помогнат 
на „святото дело“, настоява да се осъзнаят, защо 
е близко времето на разчистване на сметките: 
„Разберете! Решили сме се вече, или да ви 
съберем, или да ви поразим“. На друг един 
чорбаджия от Карлово той заявява: „Скоро, 
скоро е денят на общонародното въстание. И на 
сборното място сека ще се вика да даде работата 
си, според силите на секи един, както му е казано 
да върши. У когото няма работа, грозно ще се 
наказва, а фамилията му ще бъде изгонена из 
Българско.“

Необходимостта от вземане на крайни 
мерки за набиране на парични средство, кара 
Левски да пристъпи към изпращане и на т.нар. 
„заплашителни писма“,  наричани още 
циркулярни, призивни и пр. Навсякъде където е 
минавал, той  винаги е оставял кога по едно, кога 
по две от тези писма, за да се връчат на 
определени хора. Както се вижда от записката в 
„Личния бележник“ само в Сливен той е оставил 
13 броя „печатни писма“ с едно и също 
съдържание, с болка и надежда, че заможните 
б ъ л г а р и  щ е  в н е с а т  с в о я т а  л е п т а  з а 
освободителното дело. В тях той ги призовава в 
името на свободата да са направят жертви и да се 
дадат пари за революционното дело: „Както 
въобще всички българи желаят освобождението 
си от несносното варварско иго на агаряните, 
тъй и вие, вярваме, да чувствате от все сърце 
това. А за да се сдобием с такова нещо, трябва да 
измислим средство, чрез което да постигнем 

5   Васил Левски. Документално наследства. С., 1973, с. 144.
6      Виж Страшимиров, Димитър.  Цит. съч, с.215.
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желанието си. При толкова опити едва 
сполучихме да измислим реченото средство, и 
то вече се осъществи, доколкото го изискваше 
нуждата. Но работата е, че друго още едно се 
явява, без което още повече не може; то е пари, 

7
пари и пари!!!“  Ако нямат готови пари, трябва 
да вземат под лихва, да продадат стока, но да 
платят „първия си дълг Богу и на отечеството 
си“. Накрая Апостола предупреждава, че ако 
поканените се окажат „народоубийци“ и издадат 
на турците писмото и комитетския човек, 
определен да получи парите, не бива да очакват 
никаква пощада: „Предателите, чорбаджиите, 
изедниците и турските подлизурки ще да висят 
на едно дърво с нашите неприятели – страшно 
ще бъде народното отмъщение. Кой днес не 
желае да бъде свободен, той не е българин и не е 

8
човек!“   Тези писма отразяват революционния 
дух на възрожденската епоха, но в тях заплахата 
все още стои на заден план. За Левски е важно 
ч о р б а д ж и и т е  с а м и  д а  с е  у б е д я т  в 
необходимостта от събиране на финансови 
средства за делото. Първата длъжност на всеки 
човек, подчертава той е „да мисли за народа си“, 
а първата му грижа е да се бори за неговата 
свобода. Апостола изрично посочва, че 
жертвите които те ще направят не ще отидат 
напразно. Те ще бъдат възнаградени с благата на 
свободата и признателността на поколенията.

 Тези призиви обаче не срещат адекватен 
отговор. Обективността изисква да признаем, че 
хората в богатите селища като Котел, Трявна, 
Елена, както и в по-големите градове като 
София, Варна, Бургас, не са вярвали особено на 
Левски и слабо са участвали в неговите 
революционни проекти. Чорбаджиите остава 
глухи на призивите на Апостола. „За жалост още 
не можахме от нигде да изкопчим нито една 
пара, пише Иван Драсов до Данаил Хр. Попов на 
21 юли 1871 г., само сме в надежда, че кога и кой 
ден ще се осъществи тая надежда, не знам…От 
писмата ние тука дадохме на двоица-троица, но 

9удовлетворителен отговор нямаме.“  
Мимоходом нека да отбележим, че 

първото докосване на Левски до пословичната 
стиснатост на заможния българин датира от 
началото на революционната му дейност. „Това е 
ледената стена, по която оттук нататък 

пъргавият Апостол ще се катери до края на 
дните си, без да успее да я прескочи, защото 
комитетската организация е зачената и си остава 
до край една конспирация на селската 

10
беднотия.“  За разлика от своите балкански 
съседи, българите подготвят и захващат своето 
национално-освободително без необходимите 
финансови средства. Сърбите и гърците имат 
пари още в началото на въстанията си. Начело на 
тяхната борба за освобождение са търговците, 
предприемачите, лихварите. Те жертват 
огромни суми за въоръжение, включват се в 
революционната борба и парично я подкрепят.

 Нужно е да отбележим и враждебното 
отношение към чорбаджиите, проявявано от 
част от революционната ни емиграция. В 
„Нареда на работниците за освобождението на 
българския народ“ чорбаджиите се причисляват 
към тираните и се заклеймяват като първи 
врагове на освободителното дело: „Ние 
причисляваме в числото на нашите врагове и 
противници и ония български изроди и 
чорбаджии, които пречат на народната ни цел, и 
ще ги преследуваме навсякъде и сякога.“ Това е 
фатална грешката, тъй като парите са у 
чорбаджиите и това е, което в последна сметка 
осуетява усилията на Левски за набавяне на 
оръжие. Българи богаташи има, но те са в 
болшинството си туркофили, в сравнение със 
сърбите например. Те не застават на страната на 
революцията, напротив – противопоставят и се. 
Заможни българи има и в чужбина (главно във 
Влашко), но с малки изключения те не дават 
пари за революционното дело. Доказва го 
отношението на Христо Георгиев към Васил 
Левски. Между тях има конфликт, освен на 
политическа, и на парична основа. За това 
говори писмото на самия Христо Георгиев до 
Найден Геров от 14 юни 1869 г. Съгражданинът 
на Левски от Карлово го смята за човек, готов да 
„продаде и баща си за пари“ и съветва Найден 
Геров да не се доверява на Левски: „Стига сега 
толкова, на приказките на Дякона да не се дават 

11
уверение“.  Ето защо Левски остро заклеймява 
богатите българи извън България, които не 
приемат и не вярват на революционното дело. В 
писмо до Данаил Попов той възкликва: „На 
влашките ни чорбаджии, които дават с дума кой 

7   Страшимиров, Димитър. Цит. съч. с. 160-161.
8      Пак там, с. 164.
9       Пак там, с. 182.

10   Хайтов, Н. Цит. съч, с. 16.
11      Унджиев, Иман. Васил Левски. Биография. С., 1947, с. 248  
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1000, кой 2000, кой 3000 жълтици – но тогава 
когато видят – кажете им, че техните и милиони 
жълтици, нека си бъдат техни тогава. Когато ние 
днес се излагаме в най-големите опасности да ги 
събираме по 20-100 и 1000 гроша и не искат да 
знаят на днешните  юнаци дето мрат по тия пари, 

12докато ги съберат и си наредят работата“.  
Документалното наследство, оставено от 

Левски недвусмислено говори, че работата със 
събирането на пари не е вървяла. Плановете му 
до 15 септември 1871 г. да си закупят 100 000 
п у ш к и  и  „ т и хо “ ,  б е з  д а  с е  „ д о г а д и 
правителството“ да се разнесат из България се 
провалят. Тази задача поначало е била 
нереалистична. Средствата за закупуване на 
такова количество оръжие възлизат на 
„астрономическата“ за революционната 
организация сума от 1 200 000 златни лири или 

13138 000 000 гроша.  Събраните средства, и през 
1871 г. и през следващата 1872 г.,  не позволяват 
да се закупи толкова голямо количество оръжие 
и централният комитет в Ловеч се принуждава 
да поръча на Данаил Хр. Попов да купи за негова 
сметка 50 револвера с 15 000 куршума. 
Изпълнението на поръчката се бави  и най-сетне 
в края на септември револверите са пренесени 
благополучно в Ловеч, но само с 3 800 куршума. 
Отчайващата липса на  пари в революционната 
организация се вижда и в многозначителния 
факт, че самият Левски не е могъл да си плати 
патронната пушка, закупена  от Данаил Попов и 
го моли да я задържи, а щом се сдобие със 
средства, ще я заплати заедно с лихвата на 

14парите.  
Резюмирана ситуацията по събирането на 

пари е крайно незадоволителна. Сумата 
получена в края на лятото на 1870 г. за „святото 
д е л о “ ,  т .  е  б ъ д е щ о т о  в ъ с т а н и е  з а 
освобождението на България е символична – 

152449 гроша.  За две-три лири по същото време е 
могло да се купи един револвер.  Същото се 
повтаря и през 1871 г.  Ако се пресметнат всички 
приходи в импровизирания бюджет на 
„Привременното правителство в Българско“, ще 
се установи, че за 1871 г. те не надхвърлят 

скромната цифра от приблизително 25 000 
16гроша (2 500) лири.  Ето защо Апостола 

нарежда да „се събират каси (пари) под какъвто 
вид вече можат“. Тоест, всички изпробвани 
начини за събиране на пари: волни помощи, 
налози и пр. дават отчайващо ниски резултати.  

Силови методи за осигуряване на 
финансови ресурси

Оглушителното мълчание, което среща 
Левски в опитите си за набиране на парични 
средства, го кара да обоснове практиката на 
революционен терор за събиране пари за 
организацията и за ликвидиране на предателите. 
В писмо до Сливенския революционен комитет 
от лятото на 1871 г. той нарежда: „Вижте чрез 
вашите тайни юнаци за пари! От недобри хора, 
т.е. от чорбаджии изедници и ненародни, които 
не искат да вземат участие в Народното дело, 
предават – трябва да се убиват с време. Юнаците 
от дето земат пари, трябва да са изважда 
десятъка от парите и да им се разделя, а другите 

17да останат в касата“  С други думи, Левски 
определя една десета част от отнетите пари да са 
раздадат на участниците в терористичните 
акции. Неслучайно Димитър Страшимиров 
определя това циркулярно послание като „най-
капиталния документ за терористичните 
похвати на Левски, написани от собствената му 

1 8ръка без всякакви „заобикалки“.  Тази 
рискована дейност е възложена на тайната 
п о л и ц и я ,  н о  к ат о  ц я л о  п р е з  1 8 7 1  г. 
терористичните акции са редки. Те се засилват 
през 1872 г. Същевременно Левски усилено 
търси помощник, който да оглави дейността по 
събиране на средства чрез революционно 
насилие, деликатна и рискована работа, която 
трябва да върши от опитен и верен човек.  На 30 
октомври 1872 г. Апостола пише на Любен 
Каравелов: „Още съм сам и, не намерих човек, 
комуто да предам работите си и аз да се заловя за 
другото, щото и пари да се намерят по-скоро, па 
и предателите ни да не съществуват вече нийде 

19
из Българско!“

Прилагането на този крайно рискован 
вариант за събиране на пари е породен от 

12    Васил Левски. Документално наследство. С., 1973, с. 106.
13  Гандев, Христо. Васил Левски. Политически идеи и 
революционна дейност. - В: Проблеми на Българското 
възраждане. С., 1976, с. 617.
14       Васил Левски. Документално наследство. С., 1973, с. 117. 
15   Личният бележник (Тефтерчето) на Васил Левски. С., 2017, 
с.76.

1 6  Павловска, Цветана. Васил Левски и Вътрешната 
революционна организация. С., 1992, с. 186.
17         Васил Левски. Документално наследство. С., 1973, 78
18          Страшимиров, Димитър. Цит. съч, с. 89. 
19          Васил Левски Документално наследство. С., 1973, с. 255. 



постоянната и очертаваща се и за в бъдеще 
финансова безизходица на революционната 
организация. Той обаче отваря „кутията на 
Пандора“ и крие опасни и непредвидими 
последици, най-малкото защото извършителите 
на подобни операции ще се стремят към 
заграбване на по-големи суми, без оглед на 
лицата, към които са насочени. В унисон с 
възприетата тактика започват и серия от 
необмислени наказателни акции, извършвани 
под благовидния предлог, че са в услуга на 
освободителното дело. Такъв е случаят с 
убийството през февруари 1872 г. на 18-
годишният Стоян Пенев в Русе от Георги 
Икономов, извършено по решение на частния 
революционен комитет в града. Месец по-късо е 
извършено нападението у етрополския 
чорбаджия Николчо Арнаудов На 16 юли същата 
година в Лясковец е застрелян чорбаджията 
Васил Козлев.  Няколко дена след това – на 21 
юли 1872 г. в Орхание (днес Ботевград) е убит и 
Дякон Паисий – наместникът на Ловешкия 
митрополит. Убийството извършва Димитър 
Общи по нареждане на Левски. Това убийство, 
без обективни мотиви, се отразява негативно на 
дейността и авторитета на Вътрешната 
революционна организация и показва, че 
нейното ръководство не винаги може да прецени 
трезво създалата си ситуация. Все пак отнема се 
живота на духовно лице, приближен на Иларион 
Ловчански, който дейно участва в борбите за 
учредяване на Българската екзархия. 

Сред тези терористични акции специално 
място заема обирът в дома на богатия ловешки 
занаятчия и търговец Денчо Халача, извършен в 
средата на август 1872 г. от Васил Левски с 
помощта на Вутьо Ветов. Това събитие силно 
повлиява както на душевното състояние на 
А п о с т о л а ,  т а к а  и  н а  б ъ д е щ е т о  н а 
революционната организация. Причина  за тази 
рискована операция, както и на останалите, е 
о с т р а т а  н у ж д а  о т  п а р и ,  н у ж н и  з а 
революционното дело. Явно неотложна е била 
р а б о т а т а ,  з а щ о т о  у р а в н о в е с е н и я т  и 
благоразумен Левски прави обира посред бял 
ден, на 14 август 1872 г., в къща на центъра на 
града, близо до конака. Акцията не излиза 
сполучлива, не само защото Денчо Халача не си  
бил вкъщи, но и заради намерената малка сума – 
около 1400 гроша. Убийството на Стойчо 
взривява спокойствието в Ловеч и нарушава 
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дългогодишната  дрямка на османските власт. 
След кървавата „случка“ в Ловеч комитетските 
съмишленици охладняват към Левски, а 
опозицията в лицето на Димитър Общи и Атанас 
поп Хитов се очертава още по-релефно. Това 
кръвопролитие се превръща в най-големия грях 
и угризение на Левски, което е свивало душата 
му дори до бесилото.

Отношението на Левски към народните 
средства

Своите финансови „записки“ Левски 
започва да води през ноември 1871 г. „Личният 
бележник“ на Левски разкрива такива негови 
черти като пестеливостта, пуританското 
ограничаване в името на делото, крайното 
въздържание и т.н. Независимо че целият 
паричен фонд на комитетите да е бил на негово 
разположение, Апостола не похарчва и грош 
повече от  необходимите му разно ски. 
Удивително е неговото изострено чувство за 
финансова отговорност. Всяка пара, излязла от 
неговия джоб е грижливо и педантично 
отбелязвана. Нещо повече – от отметките за 
разходи може да се добие непосредствена и ярка 
представа за образа на Левски, който не е имал 
живот вън от делото. Защото като се съберат 
изминатите от него километри – пеш или на кон, 
през двете най-усилни години 1871 – 1872 става 
ясно, че той е имал на разположение за спане не 
повече от четири час на денонощието. Всичко 
това може да се обясни единствено с челичената 
воля на този човек, с неговата неуморимост да 
посещава лично селищата, където се е опитвал 
да потърси съмишленици за „народното дело“. 
От записките в личния бележник на Левски 
виждаме едно доста еднообразно и сурово 
ежедневие – пеша или на кон, с квитанции в 
дисагите и все недостигащи пари.  Две трети от 
личните и комитетските разходи на Левски 
отиват за тайната куриерска поща и за 
придвижването му от едно място на друго, т.нар. 
„дневни“ и „пътни“. Не всички от цифрите имат 
обяснение, но те или се отнасят до събирани за 
оръжие пари, или за помощи на комитетското 
дело, или са отбелязани разноски за нощуване, 
ядене и дрехи. Като неизменно си остава 
смайващото обстоятелство, че принципът му да 
отбелязва всяка изхарчена „стотинка“ остава 
неизменен при всички обстоятелства. 

Нека да припомним факта, че при 
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залавянето му в Къкрина у нето са били 
намерени око 4800 гроша „чужди“ пари, 
събирани от  комитетските  членове  за 
закупуване на оръжие и муниции. Тези пари 
естествено са били конфискувани, ето защо, по 
време на придвижването към София, Левски 
заръчва на вързания до него Никола Цвятков, ако 
бъде освободен, да върне на хората сумата, която 
е била събрана. Възхитителна е тази финансова 
„крайност“: „Левски пътува вързан под конвой 
към София, където знае, че ще бъде съден и 
обесен. В такова положение едва ли някой би си 
спомнил за събраните за оръжие тринайсетина 
лири, но Дякона го прави и така честно 

20приключва своята последна сметка.“  

В заключение можем да направим 
следните по-важни обобщения.

Първо. Педантичната отчетност на 
Левски относно изразходваните финансови 
средства не е случайна. Та разкрива на първо 
място духовния образ на едни сдържан, прибран 
и хармоничен човек, който е притежавал до 
съвършенство изкуството да се владее, с 
впечатляваща лична и организационна 
дисциплина. 

Второ. Левски е притежавал всички 
качества на голям ръководител: знания, 
решителност, въображение, организаторски 
способности, но не и коравосърдечност. Още 
от древността е известно, че успешният водач 
трябва да бъде „безмилостен към нелоялните, 
невнимателните и мързеливите“.  Неслучайно 
думата „висшегласие“ е една от най-често 
срещаните в писмата му. За повечето от 
съвременниците на Апостола обаче то е звучало 
като понятие от друга планета.

Н а  т р е т о  м я с т о ,  а к о  н е  б я х а 
отбелязаните разходите в отделните селища, 
щ я х м е  д а  з н а е м  м н о го  п о - ма л ко  з а 
обиколките му. Както и за някои дребни загадки 
около него. Например, парите които дава за 
преводач от български на турски. Такива сметки 
има доста. Какво означава това – че не искал или 
не е знаел да говори този език, въпреки че 
Карлово е със значително турско население. Или 
просто не е желаел да обръща внимание върху 
себе си. 

И накрая – финансовата отчетност на 
Левски е свидетелство за суровата атмосфера 
на революционната борба. Защото освен 
съмишленици, той е имал и врагове, които биха 
използвали (както и става) възможността да го 
нападнат, че злоупотребява със събраните пари. 
Левски това много добре го е разбирал и от рано 
се е готвел за този сблъсък.
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ABSTRACTS

MRW MODEL OF GROWTH: FOUNDATION, DEVELOPMENTS, 
AND EMPIRICAL EVIDENCE

Mariya Neycheva

Page 7:  The paper focuses on the neoclassical model of growth with human capital Abstract:
developed by Mankiw, Romer and Weil (1992) as one of the most widely used theoretical model and 
estimation tool in the studies which examine the sources of economic growth. A mathematical description 
of both the steady state and the short-run dynamics is presented. Additionally, key contributions to the 
model in relation to structural changes or econometric modifications have been discussed.  

Keywords: neoclassical growth model, MRW model, human capital, education

GUARANTEED MINIMUM INCOME DEBATE
Diana Sabotinova

Page 18: Abstract: Discussion of a guaranteed income reminds us of what a just and fair society must 
guarantee to everyone: an adequate degree of unconditional economic independence. The debate over a 
guaranteed income points out some of the key necessary ingredients of economic security for all people. 
But a guaranteed income alone cannot satisfy the full scope of collective and public responsibility a just 
society bears for the wealth of its population. 

     Keywords: guaranteed minimum income, negative income tax, unconditional basic income
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PREREQUISITES AND REALIZATION OF THE INTERACTION IN THE SYSTEM OF 
THE TAX AND SOCIAL INSURANCE CONTROL 

Bistra Nikolova 

 Page 19: Abstract: In the strategic planning and actual implementation of the activity of the 
National Revenue Agency (NRA) in Bulgaria, since its establishment – so far, considerable attention has 
been paid to the issues related to the interaction (cooperation, partnership) with the executive, judicial and 
legislative bodies in The country; With business, branch and other non-governmental organizations; With 
the media; The European Union institutions, the revenue administrations of other countries, as well as other 
key partners. The reason for the special attention given to these issues is that, in the area of tax and insurance 
control, interaction is used as a means of enhancing its effectiveness and efficiency, which are fundamental 
principles and criteria for assessing the results of its realization. Because of the relevance and significance 
of the interaction in the NRA system, the research has examined the legal framework (laws, instructions, 
agreements, contracts and memoranda), on the basis of which the lawful actions and activities in this 
direction are carried out; the forms and directions for its implementation are drawn, as well as, the bodies, 
institutions and persons with whom the NRA has the opportunity to carry out interaction. Based on a 
comparative analysis of the provided legal possibilities and the activities and actions actually carried out, 
conclusions have been drawn and the degree of correspondence between de jure and de facto in this area has 
been revealed. As a result of the research carried out, the conclusion made specific recommendations on the 
expansion and improvement of the interaction in the field of tax and insurance control.

     Keywords: tax and social insurance control; National Revenue Agency (NRA); legal framework of 
the interaction; interaction, collaboration and partnership; financial control system

 VALUE CREATION AND VALUE CO-CREATION IN PROFESSIONAL BUSINESS 
SERVICES: A CHALLENGE IN DIGITAL ENVIRONMENT

Stela Baltova, Milen Baltov

 Page 31: Abstract:The study assumes on the literature and the experts views on knowledge-
intensive business services and their ability to provide knowledge and innovation to their customers. 
Drawing on the concept of the delivering highly expertise knowledge to create value, the professional 
business services, being large part of knowledge-intensive business services, are discussed from the 
perspective to value co-create through the relationship with their customers. This conceptual study aims to 
contribute to the understanding of value co-created processes in professional business services in social 
media environment. The importance of the content of communication in social media is suggested to be a 
prerequisite for adding value or participation in the co-creation process in professional business services in 
digital environment where the value co-creation the trust is strongly dependent from trust, dedication and 
reputation. The paper addresses that value co-creation in professional business services should be seen as a 
driver for customer-supplier relationship primarily from a management perspective and, to a lesser extent, 
from marketing point of view.

Keywords: professional business services, knowledge, management consulting, digital economy, 
value co-creation, sharing economy
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QUANTITATIVE VERSUS QUALITATIVE RESEARCH IN ITS EPISTEMOLOGICALLY 
ONTOLOGICAL TENSIONS, ITS IMPLICATIONS AND FUTURE TRENDS IN 

MANAGEMENT BRANCH OF SOCIAL SCIENCE UNDER THE DOGMA OF THE 
WESTERN BUSINESS SCHOOLS

Pavel Čejka

Page 45: Abstract: Management studies gained a significant place among the modern branches of 
social science, as there are more MBA degree holders globally than any other masters'. This branch of study 
has for many universities became “cash generators” sponsoring other disciplines of the social research. 

     It is the prevailing dogma of the Western business schools, which due to the historical reasons, 
prefer quantitative positivist research over the field work of the ethnographers. Hegemony of statistics 
fuelled research however raises several questions and debates. What is the epistemologically-ontological 
benefit of quantitative studies? What was the reason for the current situation? Is the dominance of 
positivism to prevail in the future or are there any trends which may steer the trend towards more equally 
distributed research?  

This paper provides a critical discussion of the epistomotologicaly-ontological tensions in 
management studies and suggests the future trends and development. 

Keywords: Epistemology, Ontology, Management, Research paradigm

MARKET RELEVANT VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ON 
STANDARDIZATION IN BULGARIA - NEEDS AND REQUIREMENTS 

Yanislav Zhelev, Evgeniya Nikolova, Mariya Monova-Zheleva

Page 52: Abstract: In this paper are briefly presented the main results from a research aiming to 
identify the Bulgarian labor market needs and requirements regarding the provision of the easily 
accessible tailored education and training related to standardization (especially standards ISO/IEC 
27000 and ISO 31000). The research has been conducted in the framework of the international project 
�International Standards training in VET for promotion of market relevant education� /ISTRA/ ¹ 
2016-1-BG01-KA202-023738, which is funded by the EC under the Erasmus+ programme. Section 1 
presents the main ISTRA concept for VET in standardization. In Section 2 are described the 
methodology, scope of the survey, and the used tools. The survey conducted in Bulgaria was attended 
by 277 respondents a total. From them 84 trainers and 193 are trainees. The selection procedures and 
profile of the respondents are briefly presented in Section 3. In the last section some conclusions are 
described. 

    Keywords: Vocational education and training /VET/, Continuing vocational education and 
training /C-VET/, e-learning, virtual educational environment /VLE/. Erasmus plus.
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WORKING ATTITUDES AND PROBLEMS IN THE PROFESSIONAL REALIZATION 
OF YOUNG PEOPLE IN BULGARIA

Tatyana Kicheva

Page 59: Abstract: The global economic, financial and political crisis in recent years has caused 
turbulence in all sectors and has affected the fate and employment of many people. The consequences of the 
crisis have also been painful for young people, facing new challenges in moving from education to 
employment, including job hardship, long-term unemployment and social exclusion. The topic of youth 
employment is particularly discussed and one of the most pressing issues for the country as well as for 
Europe as a whole. In these difficult conditions Bulgaria faces the challenge of finding the means by which 
to discover and absorb the potential of the younger generation, which due to the current economic situation 
in the country are prevented from applying their knowledge and skills in practice. The purpose of this 
article is to reveal what are the problems and causes of the high levels of youth unemployment in Bulgaria 
and the extent to which young people's attitudes to work affect their careers. The article presents the results 
of a survey conducted by the author among Bulgarian youths up to 29 years of age about the difficulties 
encountered in their professional realization.

Keywords: young people, youth unemployment, professional realization, working attitudes 
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MRW model of growth: 
foundation, 
developments, and 
empirical evidence
Mariya Neycheva*

*  Mariya Neycheva, PhD 
   Burgas Free University
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1. Introduction

The economics of growth is one of the most 
popular fields of study in both theoretical and 
empirical economics. There are two main strands of 
models which try to find sources of long-run growth 
in the contemporary economies: the neoclassical 
growth model and endogenous model of growth 
(Romer 1986, Lucas 1988). Originally, the basic 
neoclassical Solow-Swan model suggests that the 
latter is a function of the nation's stock of labor and 
physical capital (Solow 1956, Swan 1956). Yet, in 
view of the unfavorable demographic conditions in 
the developed world it is not labor as a primary input 
but rather human capital, specifically education that 
is expected to create a growth friendly environment. 
That, in turn, determines the increasing research 
interest in the impact of education on the economic 
development. 

With regard to that, this study discusses the 
neoclassical model of growth extended with human 
capital. It aims at presenting the theoretical 
foundation of the model of Mankiw, Romer and 
Weil (1992) henceforth MRW model, its extensions 
as well as empirical evidence built upon it. The 
structure of the paper is as follows. Section 2 
focuses on the mathematical description of the 
MRW model whereas section 3 sheds light on the 
most significant developments. Some concluding 
remarks are presented in the last section (section 4).

2 .  T h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d 
mathematical description of the MRW model

The standard Solow-Swan model of growth is 
based on the aggregate production function of 
Cobb-Douglas type involving two production 
inputs:

                                                                   (1)

It assumes a constant state of technology 
denoted by A, labor supply (L) growing at rate n, an 
exogenous savings rate (s) as well as a constant 
depreciation rate (δ). Mankiw, Romer and Weil et al. 
(1992) augment the model by adding human capital 
(H) as a third separate production input. The model 
keeps the assumption for a Cobb-Douglas aggregate 
production function with constant returns to scale as 
the next expression shows:  

                                                                   (2)

The following standard notations are used: Y 
is output, K denotes the stock of physical capital, H 
is the stock of human capital, L – the supply of labor, 
while A represents the level of technology; α and β 
measure the output elasticity with respect to 
physical and human capital, respectively. L and A 
are expected to grow exogenously at rates n and g:

 nt L(t) = L(0) * e       (3a)
 gt A(t) = A(0) * e      (3b)

Thus, it can be derived that physical and 
human capital expressed in effective units of labor 
evolves as follows:

In the above system of equations the small 
letters – k = K/AL, h = H/AL and y = Y/AL – denote 
quantities per an effective labor unit. sk and sh 
present the rate of accumulation of physical and 
human capital, respectively. Additionally, both 
types of capital depreciate at the same rate (δ). The 
existence of diminishing returns to capital implies 
that α + β < 1. Under these initial conditions, the 
capital follows a convergence path to the steady 
state (k*, h*) given by the system of equations (5):

Substituting (5) into the production function 
(1) and taking logs we could express the equilibrium 

aa -*= 1)()(*)( tLtKAtY

baba --***= 1)()()()()( tLtHtKtAtY
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level of income per capita (y) in two alternative 
ways: either as a function of investments in human 
capital s (eq. 6a) or as a function of the human h 

capital level h* (eq. 6b). 

Mankiw et al. (1992, с. 428) suggest that the 
form of the structural model built upon (6) should 
depend on the available data. If the time series 
correspond more closely to rate of investments in 
human capital, then (6a) is recommendable; 
otherwise, if a measure of the human capital stock is 
preferable, the regression model should resemble 
(6b). 

The shor t - run dynamics  that  i s  the 
convergence of income per capita to its steady-state 
level is:

It implies that the change of income per capita 
is a function of the determinants of both the ultimate 
steady state (y*) and the initial level (y0) of income 
per effective unit of labor. Substituting for the 
steady state (y*), the last equation becomes:

The parameter λ measures the rate of 
convergence to the long-run equilibrium. It might 
be shown that if the share of each capital input is α = 
β = 1/3, and (n+g+δ) = 0.06, then the convergence 

1rate would equal 0.02.  This is twice slower than the 
prediction of the basic model. Since in the Solow 

model β = 0, the faster convergence is implied (λ = 
0.04). 

In the neoclassical model long-run GDP 
increments would exist only if the population 
grows. GDP per capita is constant in the steady state. 
In case of a constant rate of growth of technological 
progress (g) as it is presumed in (3b), income per 
capita is expected to increase at the same rate (g) in 
the steady state. The main problem here is that no 
rationale for where this technological progress 
could come from has been given. If it is driven by 
innovation, then innovators cannot be rewarded, as 
output is already exhausted by payments to capital 
and labor. The model's augmentation by human 
capital shares some similarities with the basic 
model but, on the other hand, it solves some 
problems imposed by the latter.  They are 
summarized as follows:

џ There is still no long run growth of GDP 
per capita due to the presence of decreasing returns 
to capital accumulation.

џ There is still no role for technological 
progress or the latter, if any, cannot be explained.

џ Convergence to the steady-state is slower 
as human capital accumulation partly offsets the 
impact of decreasing returns to physical 
investments. It is equivalent to allowing for a 
broader capital share in the Solow model (α). The 
slower convergence rate is in conformity with the 
real-life pattern.

џ The inclusion of human capital also 
magnifies the impact of the saving rate in physical 
capital on steady-state income (y*) since the 
elasticity of y* with respect to sk is (please, refer to 
eq. 6):

On the empirical side, the MRW model is 
usually solved by a restricted regression equation 
which relates the GDP per capita or working age 
population to the inputs of production. The saving 
rate s  is measured by the share of overall or business k

investments in GDP. The parameter s  is calculated h

as the average percentage of the working-age 
population in secondary school over a long time 
period. Mankiw et al. relate the latter over the period 
1960-1985 to GDP per working age person in 1985. 
The sum (g + δ) is set to 0.05 for all countries. 

Alternatively, the equilibrium human capital 
stock (h*) in (6b) might be well approximated by 

1  This comes from the equation for the convergence rate λ = 
(n+g+δ)*(1-α-β)
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either the active population having completed a 
certain educational degree, i.e. at least upper 
secondary education (Neycheva 2013, 2016) or the 
average years of schooling available in the well-
known Barro-Lee database (Barro-Lee, 2013).

3. Main extensions of the original MRW 
model and empirical findings

Being a popular structural model for 
evaluation of long-term growth, the model of MRW 
has been experiencing many developments. The 
latter fall into two categories: 1). modifications 
concerning the model's structure, and 2). usage of 
alternative approaches and methods to solve the 
model. The primary goal of both sorts of 
improvements is to achieve a higher degree of 
explanatory power of the MRW model since the 
coefficient of determination (adj. R2) for the 
advanced OECD countries was no larger than 0.30. 
The following lines review the most essential 
developments of the model. 

Among the papers in the first group, a 
significant contribution has been brought by 
Nonneman & Vanhoudt (1996) who suggest further 
augmentation by explicitly including the 
endogenous accumulation of technological know-
how. Their production function comprises m types 
of capital such as infrastructure, equipment, other 
physical capital, human capital, know-how, etc. 
Technological know-how, in the sense of blueprints 
for production processes and new products is 
considered a form of capital included in the 
production function as any other input. 

The specific model which they solve assumes 
three production factors (m = 3): physical capital 
(k), human capital (h) and technological know-how 
(τ).  The latter is approximated by the ratio of gross 
domestic expenditure on research and development 
to nominal GDP. In this way, the explanatory power 
of the model increases more than three times as 

2
adj.R  jump from 0.220 in case of human and 
physical capital only (m= 2) to 0.732 for the full 
specification (m = 3). Therefore, the authors claim 
that their model explains 80% of the variation in the 
cumulative growth rates between OECD countries 
compared to 65% in the original MRW study. 

Knowles and Oven (1995) add health capital 
as, according to the broader view, an important 
aspect of the human capital quality. Using the life 
expectancy as an indicator of the national health 
care capital stock they succeeded in increasing the 

goodness-of-fit for the high income economies up to 
0.71. The main finding is that health capital is more 
significant that educational capital for growth. 

As it was mentioned above, the second strand 
of papers related to the Solow-Swan model 
augmented by human capital places an emphasis on 
the econometric issues. The hypothesis that all 
countries have identical production functions with 
the same parameters appeared to be too restrictive 
therefore the study of Islam (1995) is the first to 
relax that assumption. He retains the same 5% rate 
for the labor-augmenting technical progress plus 
physical capital depreciation across countries while 
allowing the aggregate production function to vary 
with respect to the productivity shift parameter. 
Using panel data he solves the model by dividing the 
whole time period to 5-year intervals. 

A number of empirical papers follow Islam's 
estimation method. Among these is the work of 
Easterly and Levine (2001). Regional dummies as 
proxies of varying productivity levels and thus 
technological parameter A have been introduced in 
the production function. The study goes beyond the 
MRW model by investigating the link between 
economic policies and growth. Education, openness 
to trade, inflation, and government size appeared to 
be strongly linked to economic growth. 

Lee, Pesararan and Smith (1997) continues 
the developments in this direction by allowing the 
countries to differ in level effects, growth effects and 
speed of convergence since there is a significant 
dispersion in the growth rates and speed of 
convergence. They derive a stochastic version of 
Solow model where the heterogeneous parameters 
were modeled in terms of random coefficients 
model and used exact maximum likelihood 
estimation. In addressing the problem of 
heterogeneity Madala and Wu (2000) apply an 
iterative Bayesian approach. They claim that they 
improve the results of Lee et al. (1997) whose 
method of estimation is not fully efficient in the 
presence of lagged dependent variables. 

It is worth noting the contribution of Durlauf 
and Johnson (1995) as well.  A regression tree has 
been used in order to allow the data to identify 
multiple data regimes and divide the countries into 
groups, which share a common statistical model. 
Then, Temple (1998) uses robust estimation. When 
removing Portugal and Turkey from the OECD 
sample, the fit in the regression decreased from 0.35 
to 0.02. That demonstrates that the model has almost 
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no explanatory power for the most advanced 
economies.   

Felipe and McCombie (2005) propose an 
alternative solution for improving upon the poor 
results for the OECD sample by relaxing the 
assumption of a common rate of technical progress. 
The latter may be determined from the dual of the 
production function and is likely to differ among 
countries. Once calculated, it might be included in 
the regression. The level of technology is evaluated 
by the following expression:

1-α αA(t) = B w(t) r(t)                                  (9)0

The growth rate of the wage rate is wt, rt is the 
change of the profit rate whereas α is capital's share 
in output. The power of the structural model built 
upon the proposition for different technology across 

2OECD countries significantly increases as R  
approaches 0.85. 

Another measurement problem in the growth 
regressions has been addressed by the influential 
study of Hanushek and Kimko (2000). They point 
out that indicators of formal schooling such as 
primary- or secondary enrollment rate might 
accurately represent neither the relevant stock of 
human capital of the labor force nor the increments 
of the stock during periods of educational and 
demographic conditions. Therefore, they run a 
reduced form growth regression which links the 
average annual growth rate of real per capita GDP to 
a labor force quality indicator specifically cognitive 
skills of secondary school students measured by 
scores from standardized tests. The addition of the 
schooling quality to the quantity of human capital 

2leads to a more than twice increase of R : to 0.73 
from 0.33. 

As it was already mentioned, the MRW model 
has been estimated primarily by cross-country 
regressions. A disadvantage of that approach is that 
it does not allow the differences in the growth 
patterns of the countries in the sample to be 
recognized. Few papers apply a time series analysis 
to a single country case. In a study on the Greek 
economy Tsamadias and Prontzas (2012) relate 
gross secondary enrollment ratio in a certain year to 
GDP growth over the next two years. Yet, it needs 
longer time to fully integrate secondary school 
students in the labor market.

The next problem deserving attention is that 
the MRW model does not distinguish between the 

different types of human capital. That might arise as 
an important specification problem if the different 
classes of human capital for e.g. the labor force with 
primary, secondary or tertiary education differ in 
productivity and thus impact on growth. With 
regard to that, Neycheva (2016) subdivides the 
national stock of human capital by differentiating 
between investments in secondary and in tertiary 
education. On the basis of reduced-form regressions 
the study presents estimates for the impact of 
educational levels on growth for three economies: 
Bulgaria, Czech Republic and Estonia. In Bulgaria 
human capital has either negative or non-significant 
impact on the long-run rate of growth of per capital 
income, while in Estonia higher education appears 
to be positively related to it. A plausible explanation 
for the differences in the regression outcomes is the 
higher degree of vertical qualification mismatch 
being found for the former. 

4. Conclusion
The dominant paper of Mankiw, Romer and 

Weil (1992) sets a fundamental framework for 
estimating the sources of long-run growth in the 
modern market-based economies by introducing 
human capital as a separate production input in the 
Solow-Swan neoclassical model. Being the first of 
its kind, the model has been continuously improved 
and extended in order to increase the goodness-of-
fit especially for the advanced countries. With 
regard to that this study aims to summarize the most 
important contributions related to the structural as 
well as econometric specification of the MRW 
model. Moreover, the critical review outlines some 
directions for further extensions and improvements 
such as: an inclusion of land and natural resources as 
a separate production input for countries which 
strongly rely on that factor of production; a 
disaggregation of the human capital stock and an 
assessment of the impact of its components; an 
improvement of the methods of estimation in order 
to ensure robustness of the outcome. 
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Introduction: Historical roots of the 
guaranteed income idea 

The idea of a guaranteed income has a long 
history in political and economic thought. It has 
three historical roots: the idea of a minimum income 
first appeared at the beginning of the 16th century 
(Thomas More, Johanes Ludovicus Vives); the 
idea of an unconditional one-off grant first appeared 
at the end of the 18th century (Thomas Jefferson, 
Marquis de Condorcet, Thomas Paine); and the 
two were combines for the first time to form the idea 
of an unconditional basic income near the middle of 
19th century (Abraham Lincoln, Henry George, 
Edward Bellamy). 

In the 1930's (amidst the Great Depression) 
Francis Townsend  proposed government 
payments of $200 each month to everyone aged 60 
or older. The Old Age Revolving Pension combined 
liberal financial retirement for the aged with 
national recovery and permanent prosperity. 
Recovery and prosperity were to be achieved by 
requiring recipients to quit any paid work and to 
spend all of the money each month, thereby creating 
jobs for younger workers. To raise the money, he 
proposed a 2 percent sales tax on all business 
transactions. Roughly 2.2 million people joined 
Townsend Clubs, and that popular movement 
played a key role in lobbying for Social Security. 

A national movement Share Our Wealth was 
launched in 1934, demanding a guaranteed income 
of $5,000 a year for every family. There were clubs 
in every state, and in 1935 they claimed to have 7.7 
million members. Huey Long, who founded it, 
proposed to raise the money through substantial 
taxes on the very rich. 

Social  credit  is  an interdisciplinary 
philosophy developed by C. H. Douglas, a British 
engineer, who wrote a book by that name in 1924. It 
encompasses the fields of economics, political 
science, history, accounting, and physics. Social 
credit would give absolute economic security for 
the individual.

On January 11, 1944 in his annual Message to 
Congress Franklin Roosevelt stated that the true 
individual freedom cannot exist without economic 
security and independence. People who are hungry 
and out of jobs are the stuff of which dictatorships 
are made, he said. So a new basis of security and 
prosperity can be established for all – regardless of 
station, race, or creed.

In his 1944 book The Road to Serfdom, F. A. 
Hayek endorsed the idea of providing people the 
security of a minimum income. He wrote that there 
can be no doubt that some minimum of food, shelter, 
and clothing, sufficient to preserve health and the 
capacity to work, can be assured to everybody. And 
this is no privilege but a legitimate object of desire 
that can be provided for all outside of and 
supplementary to the market system.

Peter Drucker proposed a predictable 
income plan in The New Society, published in 1949 
and reissued in 1962 and 1993. Predictable income 
would banish the uncertainty, the dread of the 
unknown and the deep feelings of insecurity under 
which the worker today lives. The guaranteed 
income he sought was to be minimal and variable as 
economic conditions change. He rejected the ideas 
of trying to guarantee jobs or wages. 

In his 1962 book Capitalism and Freedom, 
Milton Friedman considered methods to help the 
poor and concluded that the arrangement that 
recommends itself on purely mechanical grounds is 
a negative income tax. The advantage of this 
arrangement is that it is directed specifically at the 
problem of poverty. It gives help in the form of cash. 
It is general and could be substituted for the host of 
special measures now in effect. It makes explicit the 
cost borne by society. It operates outside the market. 
In his 1980 book, Free to Choose, Friedman wrote 
that we should replace the ragbag of specific welfare 
programs with a single comprehensive program of 
income supplements in cash – a negative income 
tax. 

In his 1963 book, Free Men and Free 
Markets, Robert Theobald wrote that it is the 
economy growing fast enough to provide jobs for all 
that keep us living within “a whirling-dervish” 
economy dependent on compulsive consumption. 
This book proposes the establishment of new 
principles specifically designed to break the link 
between jobs and income. The principle of an 
economic floor under each individual must be 
established. This principle would apply equally to 

Guaranteed minimum 
income debate
Diana Sabotinova
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every member of society and carry with it no 
connotation of personal inadequacy or implication 
that an undeserving income was being received 
from an overgenerous government. Basic Economic 
Security can be best regarded as an extension of the 
present Social Security to a world in which 
conventional job availability will steadily decline. 
We will need to adopt the concept of an absolute 
constitutional right of income, he wrote.

John Kenneth Galbraith called for a 
guaranteed income in a number of articles in 1960s 
and in the second edition of his bestselling book, 
The Affluent Society. In 1966 article he wrote that 
we need to consider the one prompt and effective 
solution for poverty, which is to provide everyone 
with a minimum income. In 1999 article he wrote 
about the unfinished business of the century and 
millennium, particularly the persistence of a very 
large number of poor people even in wealthy 
countries. The answer or part of the answer for him 
is that everybody should be guaranteed a decent 
basic income.

In 1968, Paul Samuelson, joined four other 
prominent economists – John Kenneth Galbraith, 
Robert Lampman, Harold Watts, and James Tobin – 
and published a letter that called on US Congress “to 
adopt this year a national system of income 
guarantees and supplements”. The letter was 
circulated, and more than 1,200 of their colleagues 
signed on.

 In 1968, Lyndon Johnson appointed a 
National Commission on Income Maintenance 
Programs to study the need of poor Americans and 
make recommendations. The Commission held 
hearings around the country over 22 months, and 
issued a unanimous report in November 1969. In it 
stated that the main recommendation is for the 
creation of a universal income supplement program 
financed and administered by the Federal 
Government, making cash payments to all members 
of the population with income needs. The payments 
would provide a base income for any needy family 
or individual.

 On August 8, 1969, Richard Nixon gave a 
televised address on poverty and welfare in which 
he stated that nowhere had the failure of the 
government been more apparent than in its efforts to 
help the poor and especially the system of public 
welfare. He proposed the present welfare system to 
be abolished and a new family assistance system to 
be adopted in its place. The new system would 

establish a basic Federal floor so that children in any 
state have at least the minimum essentials of life. 
The Family Assistance Plan (FAP) was in fact a 
guaranteed income and attracted widespread 
popular support. It passed in the House of 
Representatives with two-thirds of the vote first 
time, by two-to-one the second time. But it was 
narrowly defeated in the Senate Finance 
Committee.

 Starting in 1968 and running until 1978, the 
Federal Office of Economic Opportunity 
conducted a series of experiments with guaranteed 
income in place of welfare. Some sets of facts from 
the final analysis showed that total work hours 
declined about 6 percent, and certainly no more than 
9 percent. Most of the decline was among wives and 
teenagers, not the men who were primary wage 
earners. There were reports of people going back to 
school, leaving unsatisfying jobs to look for better 
ones, staying home when ill instead of going to 
work, taking time off to care for a sick family 
members.

 Senator George McGovern campaigned 
for president in 1972 with an economic platform 
that called for “Demogrants” (a social dividend) – 
guaranteed income payments of $1,000 to every 
citizen. 

 J a m e s  To b i n  d e s i g n e d  G e o r g e 
McGoverns's guaranteed income plan. He wrote 
several papers in support of guaranteed income in 
the 1960s, and signed the letter of support with John 
Kenneth Galbraith, Paul Samuelson, Robert 
Lampman, and Harold Watts. 

 During the debates on Nixon's Family 
Assistance Plan, Gerald Ford was the minority 
leader in the House and the plan's leading advocate 
in Congress. He promoted it actively, resisting 
conservatives' objections, and succeeded twice in 
winning two-thirds of the vote. After becoming 
president, he supported the Earned Income Tax 
Credit (EITC) and signed it into law in 1975. The 
EITC provides income supplements for poor 
workers, though not the unemployed. It's a 
complicated feature of the tax code, and those 
complications mean that many eligible people do 
not receive the funds. Even so, it has been by far 
America's most effective antipoverty program.

 Governor of Georgia during the debates 
about Nixon's Family Assistance Plan, Jimmy 
Carter was the only Southern governor to endorse 
it. During his 1976 presidential campaign he called 



14 BULGARIAN JOURNAL OF 
BUSINESS RESEARCH

for comprehensive welfare reform, and polling data 
indicated significant popular support for that policy. 
He proposed a Program for Better Jobs and Income 
in 1978, but he was unable to get it through 
Congress.

 Oil was found in Alaska in 1969. Jay 
Hammond, a republican, was the governor from 
1974 to 1982, and he endorsed the idea of 
distributing some of the royalty income to residents. 
The state constitution was amended to create the 
Alaska Permanent Fund to benefit current residents 
and future generations. A percentage of oil royalties 
goes into the Fund, which is permanent because the 
money is invested in a diverse portfolio, managed 
by a semi-independent corporation.  Dividends are 
paid every year to every legal resident who was in 
the state for more than 6 months of the year. The first 
dividend was paid in 1982, when every resident 
received $1,000; in 2008 it reached $3,269; in 2016 
it is $1022. The amount fluctuates every year, 
depending on the price of oil, the investment 
portfolio, and general economic conditions. 
Dividends are paid in October as either a check or 
direct deposit into a bank account. Research has 
shown that Alaskans use the money to pay off debt, 
send children to college, save for retirement. During 
the three decades since it was introduced, every 
other state has seen a significant widening of income 
inequality, while Alaska has been the one state with 
decreasing inequality, and that's due to the 
Permanent Fund Dividend. 

 The Basic Income Earth Network, BIEN, 
was founded in 1986 as the Basic Income European 
Network, and expanded its scope from Europe to the 
Earth in 2004. It is an international network that 
serves as a link between individuals and groups 
committed to or simply interested in basic income. 
It fosters informed discussions of the topic 
throughout the world. The founding member of the 
BIEN is the Harvard University professor, 
philosopher and political economist Philippe Van 
Parijs.  The professor of economic security and 
labour economics at several universities, Guy 
Standing is a founding member of BIEN and the 
main organizer of the 2002 BIEN Congress, which 
was held in Geneva at the headquarters of the 
International Labour Organization.

 Technology and economic trends analyst 
Jeremy Rifkin, in his 1995 book The End of Work, 
examines the displacement of workers due to 
automation and the information age. Since the 

advances in technology are going to mean fewer and 
fewer jobs in the market economy, the only effective 
way to ensure those permanently displaced by 
machinery the benefits of increased productivity is 
to provide some kind of government-guaranteed 
income. With guaranteed income independent of 
their jobs, workers would be more free to set their 
own schedules and adapt to changing conditions. 
That adaptability would allow greater flexibility for 
employers, plus many benefits for society as a 
whole.

 Yale University professors of law Bruce 
Ackerman and Anne Alstott published The 
Stakeholder Society in 1999. They offer a practical 
plan to reaffirm the reality of a common citizenship. 
As each American reaches maturity, he or she will 
be guaranteed a stake of $80,000. Their plan seeks 
justice by rooting it in capitalism's preeminent 
value: the importance of private property. It points 
the way to a society that is more democratic, more 
productive and more free. Proposals for a basic 
income call for guaranteeing an unconditional cash 
payment each year to each adult. Everyone would 
get the basic income, regardless of their other 
income or wealth. This basic income grants freedom 
and security without str ings attached. I t 
automatically supplements low wages without 
bureaucracy or complex wage subsidies. And with a 
basic income, more people can choose for 
themselves whether to work full-time or part-time, 
making their own tradeoffs between more money 
and more leisure.

The guaranteed minimum income debate at 
the beginning of 21 century is reinforced with the 
revival of the idea of an unconditional basic income 
(UBI). This term refers to an income benefit scheme 
in which the state provides a minimum level of basic 
income on a continuous basis to every adult, 
irrespective of personal circumstances or need, with 
no or very few conditions attached.

Universal: Every person, irrespective of age, 
decent, place or residence, profession etc. will be 
entitled to receive this allocation. 

Individual: Everyone has the right to UBI on 
an individual basis as this is the only way to ensure 
privacy and to prevent control over other 
individuals. UBI will be independent of marital 
status, cohabitation or household configuration, or 
of the income or property of other household or 
family members.

Unconditional: As a human right UBI shall 
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not depend on any preconditions, whether an 
obligation to take paid employment, to be involved 
in community service, or to behave according to 
traditional gender roles. Nor will it be subject to 
income, savings or property limits.

High enough: The amount should provide for 
a decent standard of living, which meets society's 
social and cultural standards in the country 
concerned. It should prevent material poverty and 
provide the opportunity to participate in society and 
to live in dignity.

The reasons to support the idea of a 
guaranteed income

A fix to poverty
A guaranteed income holds the promise to 

alleviate or even eradicate poverty. In times of 
growing economic inequality and persistent poverty 
the idea becomes even more attractive.

Liberty and individual opportunity
The most powerful arguments are connected 

with the views of social justice, equality, and 
freedom.  A guaranteed income allows an individual 
to realize for oneself the promises and opportunities 
that society offers.

Social and democratic citizenship
The economic security a guaranteed income 

provides is instrumental to self-government in 
intimate spheres like family, the labour market, and 
in democratic mechanisms of political government.

Gender equality
Poverty often means reinforcement of 

discriminatory social and economic relations for 
women. The gendered division of labour, reflected 
in  women 's  d ispropor t ionate  caregiv ing 
responsibilities, results in women's more vulnerable 
status in the labour market. A guaranteed income 
can encourage the recognition of the full range of 
human activities, including unpaid caregiving 
work.

Shared social ownership
Fairness requires that a portion of goods of a 

society – its collective wealth and resources – be 
shared with all who make up that society. Examples: 
the Alaska dividend in the USA and the Alberta 
prosperity cheque in Canada. 

A flexible and just labour market
Workers with a guaranteed income could 

choose to start up a business, work part-time, job 
share, take a sabbatical, or an interesting but lower 
paid job. A guaranteed income can give individuals 
the ability to devote their energies to socially 
necessary and valuable forms of work that are not 
paid. It might also enhance the power of labour to 
bargain effectively with capital.

Environmental sustainability
A guaranteed income could ensure a modest 

but sustainable standard of living for all, in the 
context of a more “steady state” economy with 
lower levels of consumption but greater economic 
redistribution. It could also undermine “wage 
slavery” that has been central to the historical 
development of capitalist economies.

Dimensions of  guaranteed income 
proposals

Four criteria characterize and distinguish 
guaranteed income proposals :  degree of 
universality of eligibility; degree of conditionality 
of entitlement; adequacy of benefit level; 
integration with other social programs.

Universality
The question of universality refers to the 

range of the general population that is covered by 
the policy. The more universal a benefit is, the more 
general and widespread its potential distribution 
across the population will be. As a strongly 
universal benefit a guaranteed income policy would 
provide for every individual adult member of 
society, irrespective of income levels. This broad 
universality makes the issue of cost and 
distributional equity significant features of the 
political debate. It raises issues of vertical economic 
distribution because the wealthy receive the same 
benefit as individuals at lower income levels. 

Conditionality
Conditionality sets out the kind of conditions 

that are built into a policy that may limit the 
eligibility of a person otherwise covered by the 
program. Most existing income security programs 
have a number of conditions that recipients need to 
satisfy in order to gain and maintain eligibility. A 
guaranteed income is distinctive in that it claims to 
be unconditional. This stands as one of the most 
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significant political obstacles to general acceptance 
of a guaranteed income reforms. 

Adequacy
Proposals vary greatly in terms of the amount 

of money that should be paid as a guaranteed 
income. Some proposed levels exceed, others fall 
considerably short of, what might be commonly 
conceived as adequate. A guaranteed income is 
understood variably as a small “top-up” to other 
sources of income, as a partial income, or as a fully 
livable income. Proposals also vary in terms of form 
and duration of benefit provision. Policy proposals 
might envision a regular income stream (where 
payments are received on a weekly, monthly, even 
yearly basis), or benefits that have a time limit on 
eligibility (a couple of years).

Integration
A key question is how much a guaranteed 

income proposal is integrated with other income 
support programs and the provision of public goods 
such as health care and social housing. Some 
proponents of a guaranteed income endorse a basic 
income as replacement for most other income 
security programs (such as unemployment 
insurance, social assistance, and public pensions). 
Other proposals envision a guaranteed income that 
is complemented by a number of other publicly 
provided income supports, services and goods. 

Models for guaranteed income

Minimalist-libertarian model - Strong 
universality and unconditionality of guaranteed 
income set at a low benefit level with minimal 
provision of other social goods and income support.

This model sets a base income guaranteed to 
all adult residents, with no conditions attached. The 
benefit is provided at income level which is unlikely 
to raise individuals out of poverty. The main 
concern is to protect a paid work incentive. 
Guaranteed income is paired with elimination of 
most other income support programs and public 
services offered by the government. This makes the 
model strongly universal and unconditional. The 
adequacy of the model however is weak and it is not 
integrated with other means of income security and 
the provision of public goods. An illustration of this 
kind of model is the Milton Friedman's proposal for 
an income security scheme targeted at low-income 

people delivered through a “negative income tax” 
mechanism.

Mixed welfare model - Guaranteed income 
models that closely resemble existing social 
assistance (welfare) schemes with partial and 
conditional benefits, and a range of both benefits 
levels and integration with other social programs.

Guaranteed income proposals in this model 
are partial and typically extended to a limited part of 
the population, based on variables such as age, 
income level, and labour marker participation. 
These proposals are not fully universal and also vary 
in terms of how adequate or unconditional the 
benefit is. Their key characteristic is the mix of 
income security measures. This makes the model 
strong on integration of a limited guaranteed 
income with other income security programs. 
Guaranteed income elements of the minimalist 
proposals are often characterized by low benefits, a 
limited number of recipients and frequent linkage to 
paid work – they have weak adequacy, reduced 
universality, and varied conditionality elements. 
Integration with other income security measures of 
a more traditional and individualistic sort is high. 
Other more generous proposals may have long-
term, adequate, and non-stigmatizing income 
benefits to persons not expected to participate in the 
labour market (the elderly and persons with serious 
disabilities), paired with short-term, emergency 
assistance for other individuals, along with 
extended coverage and higher benefit levels for 
programs such as unemployment insurance. Income 
support is seen as linked with the collective 
provision of social goods; elements of universality 
and adequacy are strong.

Strong basic income model - Strong 
universality and unconditionality paired with more 
generous benefit levels and variable integration 
with other programs.

In this model a guaranteed income should 
provide the material basis for real freedom for all 
through a significant redistribution of wealth. 
Proposals of this type seek to eliminate poverty and 
ensure a universal and unconditional livable 
income. In this model the benefit is paid by the state 
out of publicly controlled resources to every 
individual (or household unit), regardless of the 
income or wealth of that individual (or household 
unit). The payment would be in cash and would have 
no restrictions as to how it is spent. It would be paid 
on a regular basis, say evert month. All members of 
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a given society would receive the income, although 
what is meant by members can vary (membership 
may be restricted to legal citizens or may include all 
legal permanent residents). The payment is 
unconditional: no means test or work requirement 
would accompany it. The level of income 
guaranteed is formulated to lift each individual 
recipient's income above the poverty line or some 
other indicator of adequacy. For such a model 
argues Philippe Van Parijs (Parijs thinks this kind of 
reform is as important as the abolition of slavery or 
the introduction of universal suffrage).

Critique of the idea of a guaranteed income

Work incentive effect
Someone  in  r ece ip t  o f  a  gene rous 

unconditional benefit may no longer wish to work. 
This may be particularly true if work is tiresome and 
low paying and the recipient decides that the 
combination of leisure time and guaranteed income 
is preferable to whatever the additional benefits of 
paid work might be. If large numbers of individuals 
opt out of paid work to live on their guaranteed 
incomes, economic productivity and growth may be 
imperiled. Proponents of guaranteed income have a 
range of responses. They argue that a guaranteed 
income is actually facilitative of more creative, 
flexible, and productive involvement in a greater 
variety of work and paid labour. Connected to 
concerns about labour force involvement are 
criticisms that a guaranteed income will amount to 
no more than simple employer subsidization and an 
incentive for employers to reduce workers' wages. A 
guaranteed income, from this angel, looks too much 
like a subsidy to employers and an incentive to low 
wages.

Reciprocity
Providing a guaranteed income to individuals 

who choose not to “work” – either in the paid labour 
market or in community enhancing activities – 
offends the moral principle of reciprocity. At a 
minimum, individuals have a duty to work 
according to their abilities. To receive something for 
nothing is unjust. From this perspective, the 
decoupling of income from contribution simply 
encourages parasitism. Rather than being a 
significant step towards de-commodification and 
engaged community involvement, guaranteed 
income is seen by some as the ultimate “passive 

benefit”.

Cost
Any version of guaranteed income – whether 

universal or targeted, delivered as a demogrant or 
though negative income tax – obviously involves 
substantial government spending. Raising taxes is 
politically unpopular. So committing substantial 
public revenue to ensure basic economic security 
for all is seen by many as beyond the realm of the 
“reasonably discussable”. Economists model the 
cost of several variations of what they designate as 
“Basic Income” (a universal, non-taxable benefit set 
at the poverty line so as to eliminate poverty, at least 
in principle) and “Guaranteed Income” (that would 
be paid out as a universal benefit set below the 
poverty line, coupled with a tax-back rate on earned 
income). The first variation was found to be very 
expensive and the second to be much less expensive 
while at the same time reducing poverty more 
efficiently.

Other Issues

Ideological resonance
A guaranteed income program requires the 

state to redistribute income more broadly and more 
fairly. Emphasis on a guaranteed income alone as 
the centrepiece of social welfare provision may 
divert attention from the unjust working of the 
market – both the market's provision of services and 
its treatment of workers. A reform program that does 
little else than put some money into everyone's 
pockets is unlikely to achieve an adequate re-
distribution of social and economic resources. If a 
guaranteed income is also used as an excuse or 
reason to cancel other forms of social spending and 
social programming – as some right wing advocates 
of the plan envision – the overall distributive effect 
of guaranteed income implementation may be 
regressive and less just. Guaranteed income 
proposals may also risk over-emphasizing the 
importance of private action and ignoring the roles 
that public responsibility, public provision, and 
public ordering of community institutions can play 
in securing individual and community welfare 
(volunteer community work). 

Social welfare goods cannot be provided 
adequately by the private market alone. Many such 
goods require collective, public provision – like 
medical care, social insurance, education, child 
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care, social housing, and so on. No matter how 
adequate a guaranteed income is, there will still be 
services and goods that individuals will need – and 
that any just society would not see them go without 
– that income spent in the private market cannot 
guarantee. Reform to the welfare state must 
recognize that key areas of human welfare require 
more than equal allotments of cash.

Women and poverty
There is a gendered face to poverty. Women 

rely significantly more than men upon a variety of 
state provided income and social assistance 
programs. The issues of work and income have 
strong relevance for women, given gender 
stereotypes and norms that structure the division of 
labour in ways that disadvantage women. A 
guaranteed income may be an attractive policy for 
women whose caregiving work is undervalued and 
not economically supported. It may also threaten to 
reinforce the gendered division of labour, making it 
more difficult for women to choose the mix of 
unpaid caregiving and labour market employment 
that is individually optimal. Simply assuming that it 
is ideal for women to be free to choose to do unpaid 
caregiving work ignores the positive aspects of 
choosing not to do such work. It too often 
understates the critical role paid work plays in social 
inclusion and community building for individual 
women. 

A guaranteed income might result in further 
institutionalization of women's location within the 
family – the “domestic labour trap”, reinforcing the 
gendered division of labour in the family and 
eroding women's access to the job market and 
careers. The result is a failure to liberate women 
from the very social assumptions and hierarchy that 
construct the domestic characterization and 
devaluation of women's work in the first place. A 
guaranteed income may mean an increase in leisure 
and self-development opportunities for some, but it 
is unlikely that those individuals will be mothers 
with young children. The worry is that some 
versions of guaranteed income lend support, 
perhaps unknowingly or unintentionally, to the 
gendered division of labour, an under-emphasis on 
public citizenship and substantive equality, and a 
shrinking of public service provision.

Summary

Debate of a guaranteed income reminds us of 
what a just and fair society must guarantee to 
everyone: an adequate degree of unconditional 
economic independence. Poverty is more than the 
simple lack of financial resources. While absence of 
money is an essential feature of poverty, social 
exclusion as well as inadequate access to public 
goods, networks, and political capital are all part of 
a fuller notion of poverty. While a just society will 
certainly provide some form of income security, this 
alone will not satisfy the full scope of collective and 
public responsibility such a society bears for the 
welfare of its population.

References:

Basic  Income:  a deta i led  proposal . 
Consultation paper of the Green Party of England 
and Wales,  April 2015,
https://policy.greenparty.org.uk/assets/files/Policy
%20files/Basic%20Income%20Consultation%20P
aper.pdf

Basic income: Arguments, evidence, 
prospects, European Parliament, September 2016, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/B
RIE/2016/586679/EPRS_BRI(2016)586679_EN.p
df

Can less work be more fair? A discussion 
paper on Universal Basic Income and shorter 
working week, The Green Institute, December 
2016, https://www.greeninstitute.org.au/wp-
content/uploads/2016/12/Less_Work_More_Fair_
WEB_BM.pdf

Unconditional Basic Income Europe. BIEN. 
http://basicincome-europe.org/ubie/ 

Young,  M and  Mulva le ,   James  P. 
Possibilities and Prospects: The Debate Over a 
Guaranteed Income. An Economic Security Project 
Report, Canadian Centre for Policy Alternatives, 
November 2009,
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/file
s/uploads/publications/reports/docs/CCPA_Guara
nteed_Income_Nov_2009.pdf

https://policy.greenparty.org.uk/assets/files/Policy%20files/Basic%20Income%20Consultation%20Paper.pdf
https://policy.greenparty.org.uk/assets/files/Policy%20files/Basic%20Income%20Consultation%20Paper.pdf
https://policy.greenparty.org.uk/assets/files/Policy%20files/Basic%20Income%20Consultation%20Paper.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586679/EPRS_BRI(2016)586679_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586679/EPRS_BRI(2016)586679_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586679/EPRS_BRI(2016)586679_EN.pdf
https://www.greeninstitute.org.au/wp-content/uploads/2016/12/Less_Work_More_Fair_WEB_BM.pdf
https://www.greeninstitute.org.au/wp-content/uploads/2016/12/Less_Work_More_Fair_WEB_BM.pdf
https://www.greeninstitute.org.au/wp-content/uploads/2016/12/Less_Work_More_Fair_WEB_BM.pdf
http://basicincome-europe.org/ubie/
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/reports/docs/CCPA_Guaranteed_Income_Nov_2009.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/reports/docs/CCPA_Guaranteed_Income_Nov_2009.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/reports/docs/CCPA_Guaranteed_Income_Nov_2009.pdf


19BULGARIAN JOURNAL OF 
BUSINESS RESEARCH

Introduction

Since the establishment of the National 
Revenue Agency (NRA) - so far in its strategic plans 
for development an important place is occupied by 
the planned activities and events related to the 
achievement of efficient and coordinated interaction 
(co-operation, partnership) with the executive, 
judicial and legislative authorities in the country; 
with the business, branch and other non-
governmental organizations; with the media; with 
the institutions of the European Union, the revenue 
administrations of other countries, as well as with 
other key partners in order to ensure a possibility for 
the realization of the strategic objectives of the 
Agency. 

The reason for the special attention that is 
given to these questions is that in each area of the 
financial control, including also the field of tax and 
social insurance control carried out by the NRA, the 
interaction is used as a means to increase its 
efficiency, considered both as a fundamental 
principle of control and as a criterion for evaluation 
of its implementation, which requires to compare 
the results achieved and the resources used. For 
example, the joint actions of the control authorities 
in the field of tax control by several EU Member 
States in conducting international audits leads to 
shortening the time limits for implementation of 
subsequent control. In addition to the fact that the 
interaction reflects positively on the effectiveness of 
the control by creating a possibility for reduction of 
the time limits, costs and efforts in achieving the 

control impact, it is also relevant to its efficiency, 
since the cooperation is a prerequisite for increasing 
the detection and improving the counteraction of tax 
and social security violations and frauds. 

The interaction in the NRA system is 
implemented on the basis of the existing normative 
legal base, which sets out the legal framework 
(normative prerequisites) for the implementation of 
the legitimate actions and events in this direction. 
Given the actuality and significance of the 
interaction in the NRA system, in the following 
statement will be reviewed the regulatory 
provisions regulating it, will be derived the forms 
and guidelines for its implementation, as well as the 
authorities, institutions and persons with whom, 
through rules to that effect, is regulated the 
implementation of interaction, will be performed a 
comparative analysis of the envisaged normative 
possibilities for interaction and the actually 
performed activities and events, which will make it 
possible to reveal the degree of conformity between 
"de jure" and "de facto" in this field.

1. Laws regulating the interaction in the 
NRA system.

1.1. Regulatory options for implementation 
of interaction, provided for in the National 
Revenue Agency Act (NRAA).

Functions and powers of the Agency (NRA) 
are regulated to carry out exchange of information 
with the European Commission and other 
institutions of the European Community and to 
perform securing and forced collection of 
receivables under decisions of the European 
Commission, the Council of the European Union, 
the Court of Justice of the European Communities 
and the European Central bank, imposing monetary 
obligations subject to execution.

There is a separate Chapter Five "Exchange of 
Information and Interaction" which regulates: 

a/ The ongoing provision of information by 
competent authorities and institutions of the NRA, 
based on joint instructions:

џ The state and municipal authorities 
competent to register or issue permits for carrying 
out certain types of commercial activities shall 
notify the Agency of the registered persons or sites 
and of the permits issued as well as of the terminated 
registration or the revoked permits;

џ The authorities competent to register 
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vehicles, including aircrafts and vessels, shall notify 
the Agency of the vehicles registered, unregistered 
and prohibited;

џ The registration judges shall notify the 
Agency of the real estate rights transferred, 
established, altered or terminated, as well as of 
established, altered and deleted mortgages;

џ The municipalities shall notify the Agency 
of the declared real estate, vehicles, found heritages, 
acquired property against payment and free of 
charge under the Local Taxes and Fees Act, as well 
as for the registered commercial sites;

џ The National Statistical Institute shall 
process the annual activity reports of the persons 
obliged to provide them in accordance with the 
Corporate Income Tax Act and the Personal Income 
Taxes Act and shall provide the data from them for 
the purposes of the National Revenue Agency.

b/ The procedure for ensuring the current 
exchange of information between - the Agency, the 
Ministries, the Control Bodies of the Ministry of 
Finance (MF), the National Social Security Institute 
(NSSI), the National Health Insurance Fund 
(NHIF), the General Labor Inspectorate Executive 
Agency and the municipalities, based on 
instructions.

c) The collection and provision of data and 
information necessary for the performance of the 
functions and powers of the Agency, from the courts 
and municipalities, the state and municipal 
authorities and the National Statistical Institute 
(NSI).

d/ The notification by the commercial banks 
to the Agency of the open or closed bank accounts of 
the taxable persons.

e/ The provision of access by the Bulgarian 
National Bank to the Agency for the information on 
the monetary liabilities of the clients to the banks 
and to the financial institutions as well as to payment 
institutions and electronic money companies. 

f/ The Agency's interaction with other bodies - 
the Ministry of Interior (MOI) and the Prosecutor's 
Office, the control bodies of the Ministry of Finance 
and other state and municipal authorities perform 
joint actions in connection with the implementation 
of their functions based on joint instructions.

1.2. Regulatory options for implementation 
of interaction, provided for in the Tax and Social 
Insurance Procedure Code (TSIPC). 

a/ Fiscal control actions on the movement of 

goods - for the purpose of identifying the means of 
transport carrying goods with high fiscal risk, the 
revenue authorities interact with the authorities of 
the Ministry of Interior in accordance with a 
procedure set out in a joint instruction for 
interaction.

b/ Procedure for administrative cooperation 
with the Member States of the European Union in 
the field of taxation, including the local taxes, 
established by the Member States of the European 
Union (EU), with the exception of: Value added tax, 
customs duties and excise duties; Mandatory social 
security contributions; Fees for issuing certificates 
and other documents issued by state and local 
authorities; Contractual receivables, including 
remunerations under public service contracts.

The administrative cooperation shall be 
implemented through:

1. Exchange of information upon request on 
the basis of an application made by a requesting 
authority of a Member State of the European Union 
to a requested authority of another Member State of 
the European Union on a case-by-case basis.

2. Automatic exchange of information in the 
field of taxation - the systematic provision to 
another Member State of the European Union of 
pre-defined information on local persons of that 
Member State, without a request, at a fixed interval.

3. Spontaneous exchange of information 
upon which the Member States of the European 
Union provide one another with information on 
their own initiative an information which is relevant 
for the establishment of tax liabilities.

4. Application for service, including: 
Application for service made by a local applicant 
authority, of acts and documents issued by the 
revenue authorities associated with the enforcement 
of the tax legislation; Application for service by an 
applicant authority of another Member State of the 
European Union of acts and documents issued by 
the administrative authorities of the other Member 
State relating to the enforcement of the tax 
legislation. 

5 .  P r e s e n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n 
administrative proceedings - according to an 
agreement between the competent authorities of the 
Member States of the European Union, officials 
authorized by a Member State may be present both 
in the services where the authorities of another 
Member State carry out their duties and in the 
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administrative proceedings conducted in the other 
Member State.

The agreement may provide for a possibility 
that the authorized officials of a Member State of the 
European Union, when present in an administrative 
procedure, may request explanations from natural 
persons and may have access to any information 
relating to the implementation of administrative 
cooperation under the procedure laid down in the 
TSIPC.

6. Parallel checks and audits when the tax 
obligations of one or more taxable persons are of 
mutual interest to two or more Member States of the 
European Union, the competent authorities of those 
States may, by mutual consent, carry out parallel 
checks or audits within their competence in order to 
exchange the information received.

c/ Evidence collected by other control bodies - 
when performing an audit or inspection, the revenue 
authority that performs it may request in writing 
from other control bodies to carry out actions with a 
view of collecting evidence to establish liabilities or 
administrative criminal liability.

d/ Disclosure of tax and social insurance 
information at the request of the authorities and 
persons authorized by the TSIPC.

1.3. Regulatory options for implementation 
of interaction, provided for in the Value Added Tax 
Act (VATA).

Exchange of Information: 
џ The customs administration shall provide 

to the revenue administration information by 
electronic means about the accepted customs 
documents for import and the received payments of 
the import tax;

џ The National Revenue Agency shall 
provide on request to the Bulgarian Food Safety 
Agency information on the existence of public 
liabilities of a person who is a food bank operator;

џ The National Revenue Agency shall notify 
the Bulgarian Food Safety Agency when a property 
sanction has been imposed on the food bank 
operator with an effective penal decree for violating 
the provisions of the Value Added Tax Act.

Exchange of information with the tax 
administrations of other Member States relating 
to the levying of value added tax, determination of 
tax liabilities of individuals and/or in the course of 
appealing the amount of such tax liabilities. The 

Information received from other Member States 
may be used as evidence of the determination of the 
l iabil i t ies under the VATA as well  as in 
administrative and judicial proceedings.

Regarding the registration under VATA of a 
foreign person who has not established in the 
country, a definition of "Third country with which 
our country has legal instruments for mutual 
assistance" is given in item 63 of the additional 
provisions to VATA. This is a third country with 
which our country has legal instruments for mutual 
assistance in the recovery of receivables related to 
certain levies, duties, taxes and other measures and 
on administrative cooperation in the field of value 
added tax.

1.4. Regulatory options for implementation 
of interaction, provided for in the Corporate 
Income Tax Act (CITA).

The implementation of the European 
Commission's decision on state aid for regional 
development is provided by the Bulgarian 
Investment Agency, the National Revenue Agency 
and the Ministry of Finance according to their 
competence, including:

1. by the Bulgarian Investment Agency - 
confirmation of the conditions and issuance of the 
order for the granting of state aid for regional 
development in the form of a remitted tax for a 
project for initial investment;

2. by the National Revenue Agency - as 
regards the control, reporting and transparency of 
the scheme;

3. by the Ministry of Finance - management of 
the scheme and notification to the European 
Commission of all plans for the amendment of the 
scheme under the State Aid Act.

1.5. Regulatory options for implementation 
of interaction, provided for in the Personal Income 
Tax Act (PITA).

Obligation to provide information for the 
purposes of the automatic exchange: 

џ The enterprises and the self-insured 
persons paying income shall provide the National 
Revenue Agency with information on the income 
from rent or other provision against payment for use 
of immovable property as well as on the income 
from management and control from participation in 
management and control bodies of enterprises, 
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accrued and/or paid to the benefit of natural persons 
resident in another Member State of the European 
Union; 

џ Pension insurance companies shall 
provide the National Revenue Agency with 
information on the pensions accrued and/or paid in 
favor of natural persons resident in another Member 
State of the European Union; 

џ The insurers shall provide the National 
Revenue Agency with information on the income 
from insurance benefits/premiums paid in the event 
of an insurance event occurring under life insurance 
contracts when they do not fall within the scope of 
any other exchange of information between the 
Member States of the European Union;

џ The employers shall provide the National 
Revenue Agency with information on income on 
employment relationships, accrued and/or paid to 
the benefit of natural persons resident in another 
Member State of the European Union.

O b l i g a t i o n s  f o r  t h e  p ro v i s i o n  o f 
information by public authorities:

џ The Ministry of the Interior shall, at the 
request of the revenue authorities, provide the 
necessary information to establish whether a person 
is resident or a foreign national;

џ The Ministry of Regional Development 
and Public Works annually shall submit to the 
National Revenue Agency up-to-date data on the 
population by current address, aggregated by 
settlements.

1.6. Regulatory options for implementation 
of interaction, provided for in the Customs Act 
(CA).

In the functions and tasks of the Customs 
Agency is envisaged the establishment of 
cooperation and interaction with other state bodies 
and organizations, as the conditions and procedure 
of interaction shall be regulated by joint 
instructions.

It is regulated that, when carrying out an 
inspection, the customs authorities may ask in 
writing for assistance from other authorities to carry 
out actions in order to establish liabilities or 
obligations of the inspected person.

At the written request of the Director of the 
Customs Agency and the Chiefs of Customs, the 
authorities of the National Revenue Agency shall 
provide data on subsequent transactions concerning 

the quantity, type, value and origin of goods subject 
to import/export operations for amounts subject to 
deposit or refund under the Value Added Tax Act 
and the Excise Duties and Tax Warehouses Act, as 
well as for detected by the authorities of the 
National Revenue Agency violations committed by 
persons carrying out import and export activities.

The procedure and the way of electronic 
exchange of information between the Customs 
Administration and the National Revenue Agency 
shall be determined by a joint instruction of the 
Director of the Customs Agency and the Executive 
Director of the National Revenue Agency.

1.7. Regulatory options for implementation 
of interaction, provided for in the State Financial 
Inspection Act (SFIA).

In the functions of the Agency is regulated 
that it carries out interaction and exchange of 
information with other state bodies; cooperates with 
the financial control bodies and organizations of 
other state and international organizations. The 
authorities of the Prosecutor's Offices, the Ministry 
of Interior and the Agency (State Financial 
Inspection Agency) shall cooperate in conducting 
financial inspections.

1.8. Regulatory options for implementation 
of interaction, provided for in the National Audit 
Office Act (NAOA).

When carrying out its activities the National 
Audit Office shall cooperate with:

1. State authorities in order to increase the 
effectiveness of the control system and fight against 
crime and corruption

2. Professional and non-governmental 
organizations in order to exchange good practices 
and professional development.

3. The European Court of Auditors and other 
supreme audit institutions. 

The specific forms of cooperation with the 
institutions and organizations are determined by 
joint agreements.

On its website the National Audit Office shall 
publish the results of the inspections awarded to the 
NRA:

џ Results from inspections of the NRA with 
respect to persons for whom the audit of the 
National Audit Office under Art. 7 of the Public 
Disclosure of Property of Persons Occupying High 
State Positions Act (PDPPOHSPA) concluded with 
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a conclusion for non-conformity; 
џ Results from inspections of the NRA in 

respect of persons under the PDPPOHSPA who 
have not submitted declarations or notifications in 
due time or have submitted them after the deadline.

1.9. In the Public Sector Internal Audit Act 
(PSIAA) are not provided for regulatory 
opportunities for implementing the interaction 
with the NRA.

1.10. In the Independent Financial Audit 
Act (IFAA) are not provided for regulatory 
opportunities for implementing the interaction 
with the NRA.

2. Regulations governing the interaction in 
the NRA system.

Regulatory provisions regulating the issues of 
the interaction between the NRA and other bodies, 
organizations and institutions are provided for also 
in sub-statutory acts - instructions, agreements, 
contracts and memoranda. At present, such are 
signed with: 

џ The National Social Security Institute 
(NSSI) for the provision of personal data; For 
exchange of information between the NRA and the 
NSSI; Performing joint actions under the control on 
the compliance with the social security legislation, 
revenues and expenses; The procedure and 
conditions for submission and access to the 
necessary information, registers, archives and 
documents, pending proceedings, the training of the 
NRA employees, receipt of funds on NRA accounts, 
and other activities related to the passing of the 
"Collection" function from the NSSI to the NRA; 
The procedure for preparation and exchange of 
statistical and management information between 
the NSSI and the NRA; The reporting of the NRA 
and the NSSI to the Ministry of Finance; The 
relationships, terms and conditions for transferring 
documents from the NSSI to the NRA on paper for 
the keeping of the so-called "Special Register"; 
Joint work when using the NSSI information system 
for processing of data on the collection and 
administration of the compulsory social security 
contributions;

џ Pension insurance companies  for 
transferring the contributions and interest on them 
received by NRA;

џ The Registry Agency for cooperation and 
interaction through free of charge data exchange 
and access to the same;

џ National Association of Municipalities in 
the Republic of Bulgaria for interaction in the 
administration of local taxes and fees;

џ The commercial banks for making 
transfers, transmitting information about the state 
and movement on the accounts opened and serviced 
by the bank of the NRA and its subdivisions;

џ "Bulgarian Posts" EAD for awarding the 
service of messages, the acceptance of declarations 
and other functions under Art. 10, para. 4 of the 
NRAA;

џ District Administration Blagoevgrad, 
Lovech, Gabrovo for awarding the service of 
messages, the acceptance of declarations and other 
functions under Art. 10, para. 4 of the NRAA;

џ "Guaranteed Receivables of Workers and 
Employees in Case of Insolvency of the Employer" 
Fund for the ongoing information exchange;

џ The Ministry of Labor and Social Policy 
(the Agency for Social Assistance) for the ongoing 
exchange of information;

џ The Ministry of Regional Development 
and Public Works for the ongoing exchange of 
information;

џ The NSI for providing data on the intra-
Community trade in goods, the procedure for 
exchange of information for the "Intrastat" system; 
For interaction between the NRA and the NSI in 
relation to the processing of the annual activity 
reports of the persons obliged to submit them 
according to the Corporate Income Tax Act and the 
Personal Income Tax Act;

џ The Ministry of Agriculture and Forestry 
to ensure the ongoing exchange of information;

џ The National Grain and Feed Service and 
the NRA for interaction;

џ The "Security - Military Police and 
Military Counterintelligence" Service for 
interaction and information exchange;

џ The municipalities for the provision of 
information from municipalities to the NRA; 

џ The Ministry of Education and Science to 
ensure the ongoing exchange of information;

џ The Agency for Economic Analysis and 
Forecasts for Information Exchange;

џ The Bulgarian-German Center for 
Vocational Training - the town of Pleven, 
Pazardzhik and Stara Zagora for the provision of 
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personal data;
џ The Ministry of Economy and Energy for 

cooperation;
џ The Employment Agency for the provision 

of personal data;
џ The NHIF for interaction and provision of 

information;
џ The State Agency for National Security 

(SANS) for interaction and information exchange; 
control and prevention of money laundering and the 
financing of terrorism;

џ The Geodesy, cartography and cadastre 
agency for provision of data and references from the 
cadastral map and the registers;

џ The Ministry of State Administration and 
Administrative Reform, the Municipality of 
Dryanovo and the Municipality of Shabla for 
provision of the possibility for electronic payment 
of taxes, fees and other public and private 
receivables in the provision of electronic 
administrative services through the inclusion of 
participants in the environment providing electronic 
payments in the process of provision of 
administrative services by electronic means;

џ The Commission for the Protection of 
Competition for common interaction;

џ The Executive Agency Automotive 
Administration for interaction;

џ The national tax administrations of the 
other EU Member States; the National tax 
administrations of Croatia, Macedonia, Serbia, 
Turkey and others in connection with participation 
in the "Fiscalis 2013" Programme;

џ Bulgarian Construction Chamber for 
exchange and provision of information and 
consultancy;

џ The providers of telecommunication 
services for cooperation in connection with the 
implementation of the NRA activities;

џ The Military Police Service for interaction 
and exchange of information;

џ The NSSI and the General Labor 
Inspectorate Executive Agency for undertaking 
joint control actions for compliance with labor and 
social security legislation and interaction;

џ The Bulgarian Chamber Of Private 
Enforcement Agents for interaction and exchange 
of information;

џ The Ministry of Environment and Water 
for interaction and information exchange;

џ The MOI for interaction;

џ The State Gambling Commission for 
interaction;

џ The Prosecutor's Office of the Republic of 
Bulgaria for interaction;

џ The Road Infrastructure Agency (RIA) for 
cooperation in the field of securing and collecting 
public receivables;

џ Executive Agency "Medical Audit" for 
interaction in the field of securing and collecting of 
public receivables;

џ The Commission for Establishing of 
Property Acquired from Criminal Activity 
(CEPACA), the Ministry of Interior (MOI), the 
Ministry of Finance (MF), the Chief Prosecutor of 
the Republic of Bulgaria and the National 
Investigation Service, as the interaction between 
these authorities and the NRA is carried out based 
on an instruction through exchange of information 
and assistance (formation of joint teams, awarding 
audits under the procedure laid down in Art. 122 of 
the TSSPC, etc.) in the establishment of the property 
of the persons acquired from criminal activity, its 
securing and forfeiture in favor of the state;

џ The National Audit Office of the Republic 
of Bulgaria on - the communication, procedure and 
deadlines for exchange of information, the access to 
the databases, the better collection of revenue from 
public receivables, more efficient implementation 
of the activities, the provision of expert assistance, 
the organization of joint workshops, seminars and 
other forms of training of the personnel, the 
formation of joint working groups to deal with 
specific problems encountered, the implementation 
of financial control of the political parties and their 
election campaigns as a means to fight the 
corruption;

џ The State Financial Inspection Agency 
(SFIA) for cooperation in conducting joint control 
activities, providing expert assistance, exchange of 
i n t e r n a l  a c t s  ( i n s t r u c t i o n s ,  s t a n d a r d s , 
methodological instructions, manuals, etc.) related 
to the implementation of the control activities, 
provision of information on the risk areas and areas 
of corruption;

џ The Cus toms Agency (CA)  for  - 
interaction and exchange of information in 
connection with the implementation of the statutory 
functions of the CA and the NRA; Interaction to 
prevent and detect customs, currency, excise and tax 
violations and crimes; 

џ Mongolia 's  principal  national  tax 
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administration - Exchange of experience in taxation 
and col lec t ion of  compulsory  insurance 
contributions is envisaged in order for the NRA to 
help the reforming of the tax and social security 
system in Mongolia through expert consultations, 
participation in workshops, etc.

On the basis of the review of the regulatory 
provisions governing the interaction in the system 
of the tax and social security control, the following 
conclusions and summaries can be made:

I. The interaction in the NRA system is based 
on provisions regulated in laws (NRAA, TSIPC, 
VATA, CITA, PITA, CA, SFIA and NAOA) and 
sub-s ta tu tory  ins t ruments  ( ins t ruc t ions , 
agreements, contracts and memoranda).

II.  The statutory regulated forms of 
interaction in this field are:

џ Exchange of information between the 
NRA, authorities and institutions in the country, EU 
bodies and institutions, bodies and institutions from 
third countries;

џ Collection and provision of data and 
information necessary for the performance of the 
functions and powers of the Agency by different 
bodies and institutions in the country;

џ Exchange of analyzes, assessments and 
conclusions for the revenue from public 
receivables; 

џ Making money transfers and notifying the 
Agency by the commercial banks for open or closed 
bank accounts of taxable persons; 

џ Providing access to information to the 
Agency by the Bulgarian National Bank on the 
monetary liabilities of the customers to the banks 
and to the financial institutions as well as to payment 
institutions and electronic money companies;

џ Execution of joint actions (including 
through the formation of joint teams and working 
groups) of the Agency with the Ministry of Interior 
and the Prosecutor's Office, the control bodies of the 
Ministry of Finance, the National insurance institute 
and the other state and municipal authorities, in 
connection with the implementation of their 
functions;

џ Service of acts and documents on the basis 
of an Application for service made by a local 
applicant authority or an Application for service by 
an applicant authority of another Member State of 
the European Union;

џ Presence in the services and participation 

in administrative proceedings of authorized 
officials;

џ Performing parallel inspections and 
audits, when the tax liabilities of one or more 
taxable persons are of mutual interest to two or more 
Member States of the European Union;

џ Collecting evidence from other control 
authorities in the course of an audit or inspection in 
order to establish tax-insurance liabilities or 
administrative criminal liability;

џ Disclosure of tax and social insurance 
information at the request of the authorities and 
persons authorized by the TSIPC.

џ Implementation of control, monitoring and 
reporting for the transparency of the scheme in 
connection with the utilization of state aid; 

џ Inspections of persons from the authorities 
of the NRA for which discrepancies were found in 
control actions by the authorities of the National 
Audit Office;

џ Carrying out audits in special cases under 
Art.122 of the TSIPC under a written request of a 
competent authority outside the NRA system (e.g., 
the Commission for Establishing Property Acquired 
from Criminal Activities);

џ Organizing joint workshops, seminars, 
study visits and other forms of training of the staff;

џ Consultations and expert assistance;
џ Exchange of experience, knowledge, good 

practices and internal acts (instructions, standards, 
methodological guidelines, manuals and etc.), 
related to the implementation of the control 
activities;

џ Awarding the service of messages, the 
acceptance of declarations and other functions 
under Art. 10, Para 4 of the NRAA; 

џ Control  and prevention of  money 
laundering and the financing of terrorism;

џ Provision of a possibility of electronic 
payment of taxes, fees and other public and private 
rece ivables  and  provis ion  of  e lec t ronic 
administrative services;

џ Cooperation in securing and enforced 
collection of public receivables.

III. The authorities, institutions and persons 
with whom the NRA has provided for a regulatory 
option to implement interaction are: 

џ Sta te  and  munic ipal  author i t ies , 
competent to register or issue permits to carry out 
certain types of commercial activities, to register 
vehicles, etc.; 
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џ Bod ies  o f  t he  j ud i c ia ry  and  the 
prosecutor's office, the registration judges, the 
Bulgarian Chamber Of Private Enforcement 
Agents; 

џ District and municipal administration, the 
National Association of municipalities; 

џ Specialized institutions and agencies - the 
National Statistical Institute (NSI), the National 
Social Security Institute (NSSI), the National 
Health Insurance Fund (NHIF), General Labor 
Inspectorate Executive Agency, the Employment 
Agency, the Bulgarian Agency for Food Safety, the 
Bulgarian Investment Agency, "Guaranteed 
Receivables of Workers and Employees in Case of 
Insolvency of the Employer" Fund, the National 
Grain and Feed Service for economic analysis and 
forecasting, the Geodesy, Cartography and Cadastre 
Agency for provision of data and references from 
the cadastral map and the registers, the Executive 
Agency Automotive Administration for interaction, 
the Bulgarian Construction Chamber, the Road 
Infrastructure Agency, the Executive Agency 
"Medical audit";

џ Ministries and specialized structures - the 
Ministry of Interior (MOI), the SANS,  the 
"Security -  Mili tary Police and Mili tary 
Counterintelligence" Service, the Ministry of 
Finance and the Ministry of Regional Development 
and Public Works, the Ministry of Labor and Social 
Policy, the Ministry of Agriculture and Forestry, the 
Ministry of Education and Science, the Ministry of 
Economy and Energy, the Ministry of State 
Administration and Administrative Reform, the 
Ministry of Environment and Water; 

џ Control bodies of the Ministry of Finance - 
the "Customs" Agency, the SFIA, the Bulgarian 
National Audit Office, the State Gambling 
Commission;

џ Enterprises and other employers under 
labor contracts, self-insured persons - payers of 
income;

џ Insurers, pension insurance companies, 
banking institutions - commercial banks, the 
Bulgarian National Bank;

џ Providers of telecommunications services, 
"Bulgarian Post" EAD and vocational training 
centers;

џ Authorities and institutions of the Member 
States of the European Union and the European 
Community - the administrations on the revenue 
(taxes, custom duties, fees and social security 

contributions), the European Commission, the 
Council of the European Union, the Court of Justice 
of the European Communities and the European 
Central Bank; 

џ Authorities and institutions of third 
countries in connection with certain levies, duties, 
taxes and etc. 

IV. The regulatory set guidelines of 
interaction in the NRA system are as follows: 

џ Provision of data and information to the 
NRA and the other participants in the interaction;

џ Increasing the collection of public 
receivables;

џ Assist the NRA in carrying out some of the 
technical functions such as - making money 
transfers, service of messages, acts and documents, 
acceptance of declarations and etc.;

џ Increasing the efficiency and effectiveness 
of the control activities by conducting joint actions, 
participating in administrative proceedings, 
conducting parallel audits and inspections, 
collecting evidence from other control bodies, 
inviting the NRA authorities to carry out inspections 
and audits;

џ Raising the qual ificat ion and the 
professional training of the staff;

џ Increasing the quality of control activities;
џ Prevention and counteraction of financial 

and economic frauds and crimes of social 
significance.

3. Carried out activities and events 
associated with the interaction in the NRA 
system.

Each year, the NRA prepares a report on its 
activities, detailing the carried out activities and 
events for the respective reporting period, incl. also 
such that are associated to the interaction. Based on 
a survey and analysis of the last annual report on the 

1
NRA activities , the following summaries can be 
made about what is actually realized in this field:

џ The electronic exchange of information is 
expanded with some national institutions such as 
the NHIF, the NSSI, the NSI, the Registry Agency 
(RA), Civil Registration and Administrative 
Services (GRAO), the municipalities, the 
commercial banks, the post offices; The exchange of 

1   The Annual Activity Report of the NRA is published on the official 
website of the Agency. The latest published report is currently for the 
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information by electronic means is expanded with 
some European institutions for risk intra-
Community transactions, early warning of VAT 
fraud and "money laundering" across the EU; The 
exchange of  information relat ing to  the 
administrative cooperation with other EU Member 
States in the field of collection of public receivables 
in 2015 has been increased;

џ Elec t ron i c  s e rv i ce s  fo r  ex t e rna l 
institutions (MOI, Customs Agency, etc.) have been 
introduced, or such that improve the interaction of 
the administration with the NRA's clients within the 
control proceedings, for example, reports for 
offsetting and refund are handed to the obligated 
persons, requests for information, protocols, audit 
reports and acts;

џ Some joint control actions with foreign 
partners have been realized - participations in 
projects for joint control actions at the invitation of 
revenue administrations of other EU Member 
States, selection of cases for multilateral revision, 
invitations sent to four Member States to launch 
joint control actions;

џ Activities and events have been carried out 
which improve the Agency's interaction with the 
law enforcement agencies and some institutions 
with control functions in the country - the MOI, the 
SANS, the Prosecutor's Office, the Customs 
Agency, the Ministry of Agriculture, the 
Automobile Administration and the State Agency 
for Metrological and Technical Supervision in order 
to identify cases of smuggling and abuse of taxes 
(mainly VAT and excise duty); 

џ Joint projects have been realized with tax 
administration experts from the EU Member States 
on management of the risk from non-compliance 
with the tax and social security legislation, the 
prevention and investigation of financial fraud 
affecting the EU's own resources system;

џ Double Taxation Arrangements (DTA) 
have been signed with the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, the Kingdom of 
Norway and Romania;

џ Bulgaria's accession to the multilateral 
agreement on the automatic exchange of financial 
information - Common Reporting Standard (CRS) 
has been prepared and a multilateral convention on 
mutual administrative cooperation on tax matters 
has  been s igned,  which enables  the  tax 
administrations of more than 90 countries to 
cooperate in the cases of Cross-border tax evasion, 

tax avoidance and tax fraud;
џ NRA officials participated in workshops 

meetings of the European Commission (EC), the 
EU Council and a joint forum on the issues of 
transfer pricing; 

џ Working visits of foreign experts (from 
Romania and Bangladesh) were carried out to the 
National Revenue Agency in order to acquire 
experience and good practices in the field of 
information technologies, business process 
reengineering, project management and tax reform 
planning;

џ Representatives of the National Revenue 
Agency participated at an annual meeting of the 
heads of the tax administrations of the EU Member 
States at the 19th General Assembly of the Intra-
European Organisation of Tax Administrations 
(IOTA); 

џ Participations in international events 
organized by the European Commission (EC), the 
EU Council, IOTA, "Fiscalis" Programme, 
"SOLVIT" network, etc.; 

џ External communications have been 
carried out with the Bulgarian Industrial Capital 
Association (BICA), the Bulgarian Chamber of 
Commerce and Industry (BCCI) and the trade 
unions in Bulgaria for a joint campaign "Money in 
an Envelope" dedicated to the fight against the gray 
market and payment of wages "under the table".

On the basis of the review made above of the 
regulatory provisions regulating the interaction in 
the NRA system as well as on the basis of the study 
and analysis of the last annual activity report of the 
NRA, the following conclusions can be made 
regarding the correspondence between the 
regulatory provided possibilities and the 
actually realized initiatives related to the 
interaction in the system for tax and social 
insurance control:

I. Carried out information exchange between 
the NRA and some national institutions, such as the 
NHIF, the NSSI, the RA, GRAO, the NSI, the 
municipalities, the commercial banks, the post 
offices; certain European institutions for risk intra-
Communi ty  t ransac t ions  as  wel l  a s  the 
administrative cooperation in the field of collection 
of public receivables. 

II. Cases of joint control actions between the 
NRA and other authorities and institutions in the 
country (the Customs Agency, the Ministry of 
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Interior, the State Agency for National Security, the 
Prosecutor's Office, the Ministry of Agriculture, the 
Automobile Administration and the State Agency 
for Metrology and Technical Supervision) can be 
mentioned as well as some realized joint control 
actions with foreign partners, but they are not yet 
common and widespread practice.

III. The following case are not used or are 
limited: Participation in administrative proceedings 
of authorized officials; Performing parallel 
inspections and audits; Collection of evidence from 
other control bodies; Disclosure of tax and social 
insurance information; Implementation of control, 
monitoring and reporting for the transparency of the 
scheme in the utilization of public funds; 
Inspections of persons from NRA bodies according 
to established violations and signals received from 
the National Audit Office; Carrying out audits in 
special cases under Art. 122 of the TSIPC under a 
written request of bodies outside the NRA system; 
Control and prevention of money laundering and 
the financing of terrorism. 

IV. Within EU partnerships, the opportunities 
are actively used for: Organizing joint workshops, 
seminars, study visits as well as other forms of staff 
training; Consultations and expert assistance; 
Exchange of experience, knowledge and good 
practices. 

V. The emphasis is on ensuring a possibility 
for electronic payment of taxes, fees and other 
public and private receivables as well as provision 
of electronic administrative services and 
cooperation in securing  and enforced collection of 
public receivables.

VI. Service of acts and documents between 
the Member States of the EU is carried out; the 
service of the messages, acceptance of declarations 
and other functions under Art. 10, Para 4 of the 
NRAA is awarded.

VII. The NRA systematically performs 
interaction: mainly with state authorities, district 
and municipal administration, bodies of the 
judiciary and the Prosecutor's Office; with some 
specialized institutions and agencies (the NSI, the 
NSSI, the NHIF, etc.); individual ministries and 
specialized structures (the MOI, the SANS and the 
Ministry of Finance); with certain control bodies of 
the Ministry of Finance (the "Customs" Agency, the 
SFIA, the Bulgarian National Audit Office, the State 
Gambling Commission); with authorities and 
institutions of the EU; with the enterprises, the 

b a n k i n g  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  p r o v i d e r s  o f 
telecommunications services and "Bulgarian Post" 
EAD.  

It is noticeable that the interaction with the 
Ministry of Education and Science, as well as with 
the academic community is not carried out or it is 
very limited. Active cooperation takes place only 
with the Ministry of Finance (MF) and the Ministry 
of Interior and with the other ministries the 
interaction is limited. Separate joint activities and 
events are carried out with some of the control 
bodies within the structure of the MF, as of them - 
with a systematic and thorough nature are only those 
with the Customs Agency", resp. there is a potential 
for expanding the cooperation with the SFIA and the 
Bulgarian National Audit Office as well as for 
starting a cooperation with the authorities for 
internal audit in the public sector. In the presence of 
a regulatory basis (legal provisions and instructions 
for joint activities), active cooperation could be 
realized between the NRA and the system of 
independent financial audit. There is an active 
interaction of the NRA with bodies and institutions 
in the European Union but at the expense of this, the 
interaction with third countries is limited.

VIII. From the regulatory set guidelines of 
interaction in the system of the tax and social 
insurance control according to the legal framework 
in force (presented in item 1 and item 2 of the 
present report) are actively realized only - 
information exchange, incl. by electronic means, 
Increasing the collection of public receivables, 
Assisting the NRA in carrying out some of the 
technical functions.  Considerably less attention is 
paid to: Increasing the quality of the control 
activities; Raising the qualification and the 
professional training of the staff; Increasing the 
efficiency and effectiveness of the control activities 
by conducting joint actions, participating in 
administrative proceedings, conducting parallel 
audits and inspections, collecting evidence from 
other control bodies, inviting the NRA authorities to 
carry out inspections and audits; Limited are the 
actions and operations aimed at interaction in the 
system of financial control in the country and with 
foreign control bodies and institutions concerning 
the prevention and counteraction of financial and 
economic frauds and crimes of social significance. 
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Conclusion

As a result of the research made, on the one 
hand - of the legal framework, creating the 
normative prerequisites and on the other hand - of 
the actual implementation of the interaction in the 
system of the NRA, the following recommendations 
in this field can be systematized:

џ To extend the implementat ion of 
interaction not only in respect of the VAT abuses 
with VAT and excise duty, but also to the direct 
taxes;

џ To extend the implementat ion of 
interaction not only in respect of the establishment 
of the tax violations, but also to the prevention of 
these negative phenomena;

џ To realize efficient interaction in terms of 
absorption of the EU funds, European programs and 
public procurement, since the financial and 
economic abuses in these aspects are usually 
accompanied by significant tax violations and 
fraud;

џ To develop regulatory provisions 
regulating the interaction of the NRA with the 
authorities for internal audit in the public sector and 
with the authorities for independent financial audits, 
by ensuring their effective application;

џ To realize a systematic and multilateral 
interaction of the NRA with the educational 
institutions and the academic community with a 
view of: participation in joint scientific projects and 
implement the scientific achievements related to 
increasing the efficiency, improving the technology 
and methodology of the tax and social security 
control in the administrative practice; quality 
professional preparation of the revenue authorities; 
the formation of values   and attitudes among young 
people to comply with tax and social security 
legislation and to counteract the relevant violations 
and frauds.
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Because the purpose of business is to create a 
customer, the business enterprise has    two –and 
only two – basic functions: marketing and 
innovation. 

           Drucker, P. 1954

Introduction

The sector of business services attract the 
attention of researchers mostly because of its 
increasing share in the economies and consistent 
environmental and societal impact. Business 
services are generally characterized by a relatively 
heterogeneous nature. The sector includes a number 
of professional and support services, engineering 
and technical maintenance services, intensive and 
creative professional services (management 
consulting, system engineering, marketing 
research, design activities, architectural activities, 
business models development; as well as 
information technology services (data processing: 
onl ine-based services ,  e-government ,  e-
procurement), but also research and development 
services (training and education, research 
institutions) ancillary services such as security and 
industrial cleaning. Business services are an 
integrated part of our industrial value chains and 
essential for European competitiveness, a strong 
Single Market and an industrial renaissance. There 
is  no commonly accepted definit ion and 
classification for business services (Rubalcaba, 
2007).

A large and competitive part of the sector is 
formed by the Knowledge-intensive business 
services (KIBS). KIBS are defined as intermediary 
firms that provide highly knowledge-intensive 
expertise to other private or public companies and 
organizations. The knowledge-intensive business 
services sector's growth rate is soaring faster than 
that of other sectors especially in the knowledge 
economies (Desmarchelier et.al. 2012; Zieba, 
2013). It can be argued that this rate is not only due 
to the growth of those sectors which are users of 
KIBS (European Monitoring Centre on Change 
(2005). According to statistical analyses, KIBS' 
growth is largely due to changes in the extent to 
which all sectors are demanding inputs from KIBS. 
At the same time their importance is growing in 
qualitative terms as they become increasingly 
influential sources of, and channels for new 
knowledge. The performance of KIBS does affect 
the performance of those organizations that are their 
clients, and thus the dynamism of the KIBS sector 
impacts on the whole economy. But the research 
interest is especially due to their perceived role to 
create knowledge and innovation and to innovate 
their customers on different stage of the value chain. 

Global competition forces suppliers to 
continuously upgrade through value innovation. 
Researchers have also looked at the firm's role in 
encouraging and managing value co-production. In 
the services sector, drawing from the organizational 
socialization literature it was suggested viewing 
consumers as partial employees of the firm and 
further to be trained to perform their job and thus be 
engaged in the co-production (Meuter, 2005; 
Ertimur, 2010, Baltov, 2008).

From marketing point of view S-D logic 
argues that the concept of co-production is only one 
component of value creation. Value co-creation is 
considered as one of the most significant transitions 
in the contemporary marketing. It is making the 
shift from product-centric era to the consumer-
centric one and introducing a fresh, new look 
towards the customer-company relationship 
concept and is key in business to-business 
marketing (Lindgreen et al., 2009, Möller, 2006). 
The value co-creation rather become a necessity 
than a choice for businesses and could be beneficial 
for all engaged parties in many ways (Krasteva, 
2017): 1) Customer Relationship: giving the 
customer the power and ability to co-create with the 
provider builds a stronger relationship, ensuring 
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more loyal an satisfied customers; 2) Insights: 
Value co-creation gives companies a better insight 
on customer's behavior; 3) Idea Generation: 
customers can provide valuable ideas; 4) Cost 
Reductions: Value co-creation may do sometimes 
the consumers to become the best designers or even 
marketers (Baltova, 2013).

Research on knowledge transfer and value co-
creation in professional business services is on its 
early stage and does not sufficiently address the 
expectations for the development of these processes 
(Baltov, 2013). At the same time, the "offer" of the 
professional business services as well is 
increasingly being offered through new digital tools 
as the social media (Kao et al. 2016). The social 
media like Facebook, Twitter, LinkedIn etc. became 
a vital global platform for manufacturers and their 
clients to communicate and exchange opinions, 
ideas, to share experiences and a platform for 
interact and co-create value (Kane et al., 2009).

When exploring this processes an in depth 
look at the mega tendencies that will have a 
significant impact on the transfer of knowledge, the 
creation and co-creation of value in professional 
business services in the medium and long term 
should be regarded as well. They are mostly related 
to cost reductions and faster introduction of 
innovation to competitors. The intensive use of new 
technologies such as social networks and social 
media, use of security-related and information 
storage solutions, virtual solutions. The importance 
of social networking for business also stems from 
the trend of enhanced use of text messaging as a 
communications environment. Influenced business 
intelligence systems will allow the collection of 
large volumes of information at various levels in a 
variety of selected areas to be analyzed and 
provided for decision-making, risk reduction in 
organizational behavior, even for the development 
of new business models. The strength of the 
individual will drive innovation (Baltov, 2008). 
Business opportunities are being created to get 
feedback or testing your product or service on a 
"social road", Facebook, Google, Twitter, 
smartphones, tablets, e-readers, which would lead 
to a better understanding of both the user's needs and 
the employees. 

To some extent, the development of 
production supports the view of "blurring" the old 
boundaries between the manufacturing and service 
sectors (Accenture, 2012, Baltova, 2013). In digital 

environments, transformations are the result of 
profound changes in technology, at the center of 
which, however, humanity is placed. People first: 
The primacy of people in the digital age 
(Accenture, 2016). Within the framework of the 
new science-management paradigm, a central role 
is assigned to the human factor. In this respect, 
digital literacy and digital literacy skills are given 
priority in shaping strategies at different levels, 
corporate, national, European, etc.(Iliev, 2014).

The growing use of Internet technologies, the 
continuing decline in the need for a direct client-to-
customer relationship is important in the research of 
the sector of knowledge-intensive business services 
and specifically the professional business services 
to the formation of  future policies.  The 
transformation that takes place in a digital 
environment resulting from the use of social media 
can be extremely successful for the development of 
organizations in business services. When done well, 
marke t ing  opera t ions  lead  to  a  15-25% 
improvement in marketing efficiency, measured by 
return on investment and indicators of buyer 
engagement (Edelman, D., Heller, J., 2015).

In the scientific literature there is a gap in the 
topic of the role of social media and digital 
marketing in business-intensive in professional 
business services. The importance of the content of 
communication in social media has led to the 
creation of prerequisites for adding value or 
participation in the co-creation process of value-
intensive business services and deserves to be 
explored empirically and conceptually. That is why 
any research and gaining new knowledge about in 
that arena can contribute to value co-creation in the 
context of complex, knowledge-based supply 
processes. Specifically for Bulgarian companies, 
each study will bring knowledge to the undeveloped 
area of knowledge-intensive business services and 
will create prerequisites for encouraging the 
development of this sector to bring value and 
innovation to its clients (Baltova, 2013).

Defining the concept and knowledge 
nature of professional business services

Professional business services form an 
important part of the knowledge-intensive business 
services (KIBS) industries. The Professional 
business services have been among the most 
dynamic segments of the service sector in European 
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countries since the mid-1980s and are one of the 
most rapidly growing sectors of the EU economy 
(Rubalcaba et. al. 2007; Corrocher et al., 2014). 
They rely on professional knowledge to a high 
extend and they either are themselves primary 
sources of information/knowledge or they use 
knowledge to produce intermediate services for 
their clients' production processes (Miles, 2005). 
den Hertog (2000) described the KIBS as 
organizations that rely on knowledge and expertise 
related to a specific (technical) discipline or 
functional domain and that supply intermediate 
products and services that are knowledge based. 
Further Toivonen (2004) defined them as “those 
services provided by businesses to other businesses 
or to the public sector in which expertise plays an 
especially important role”. In the 1990s, 
knowledge, innovation and spatial proximity 
became the three key dimensions that have been 
largely researched (Muller et al., 2007). The 
increase of the importance of knowledge and 
innovation in today's knowledge economies 
strengthens the interest in learning intensive 
business knowledge.

For Gallouj (2002), the professional business 
services can be described as a “knowledge 
accumulation system”, which “accumulates, 
capitalizes and protects the knowledge derived from 
different service transactions”. According to him, 
the demand for professional business services can 
be “explained less by transaction costs than by 
cognitive differentials”. In other words, the quality 
of a professional business services provider is 
estimated by the client in terms of knowledge 
differentials. The more important the difference 
perceived by the potential clients is, the more the 
demand for professional business services will 
increase. For Baumol and al. (2007 p.51) ”unlike 
investment in a new machine, which has more or 
less  predic table  product iv i ty  enhancing 
consequences, investment in knowledge discovery 
is fraught with uncertainty”. It can be said that a 
greater differential of knowledge reduces this 
uncertainty.

The basic concept of looking at professional 
business services is that they are holders of intensive 
knowledge that they transmit to other business 
organizations - private or public. Knowledge is the 
main production factor and product that produces 
these services. While knowledge in its various 
forms is an intangible asset that is inherent in every 

company, the knowledge of the professional 
business services is their primary resource they use 
in their production but also sells products and 
services with a significant proportion of intangibles 
assets. The development of professional business 
services is measured to a large extent by the value 
they generate and the jobs they provide. This 
knowledge-intensive character can be interpreted in 
terms of both the intensive use of highly skilled and 
specialized human resources and the conditions 
under which transactions between the supplier and 
the user of such services occur.

P ro fes s iona l  bus iness  se rv ices  a re 
characterized by the ability to receive information 
from outside the company and to transform this 
information together with firm specific knowledge 
into useful services to their customers. Due to the 
dynamic nature of the knowledge conversation 
process in professional business services, various 
forms of tacit and explicit knowledge are constantly 
mixed, redefined, linked, exchanged, reshaped and 
enriched in the course of interaction between 
professional business services and their customers 
(Grant, 1996). The professional business services 
can, however, get new information, new expertise, 
and strengthen the process of knowledge 
conversion in customers and vice versa. 

But what does knowledge mean? Economic 
theory has not yet reached a single conceptual vision 
of knowledge. There is a blurring of the boundaries 
between data concepts, information, competences, 
abilities, knowledge.While information entails well 
stated and codified propositions about “states of the 
world”, that is objects or events, or explicit 
mechanisms, recipes or laws, knowledge includes 
cognitive categories, codes of interpretation, tacit 
skills and problem solving and fuzzy defined search 
heuristics. As such knowledge is a capacity to 
interpret information (a state of the world) (Gadrey 
et al., 2002).

These services include employees with very 
high professional skills, far higher than other 
service sectors and the economy as a whole. 
Associated with high professionalism and 
efficiency, the professional business services are 
perceived as users, carriers and sources of 
innovation for companies (Miles et al., 1995). Their 
knowledge and networks can help clients who serve 
to grow and increase their competitiveness and thus 
contribute to the growth of the country's economy. 
Professional business services are typically high 
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standing, based on a strategy for using personalized 
knowledge (Europe Innova, 2011).

Professional business services are part of the 
intensive knowledge business services. Although 
there is no uniform definition in the literature, Von 
Nordenflycht (2010) offers a taxonomy of business 
professional business services, defining four types:

a) Classical firms in professional services 
(e.g. legal and accounting firms) - characterized by 
the intensity of high knowledge, a professional 
workforce and a low capital intensity;

b) Professional campuses (e.g. hospitals) - 
characterized by the intensity of high knowledge, a 
professional workforce, high capital intensity;

c) New firms in professional services (e.g. 
management consultants) - characterized by high 
intensity of professional knowledge, professional 
workforce and low capital intensity; 

d) Technological Developers (e.g. R & D, 
Biotechnology) - characterized by high intensity of 
knowledge and high capital intensity.

These characteristics are responsible for 
sector-specific governance mechanisms which 
coordinate the transactions and interactions within 
and across the borders of the sector (Strambach, 
2008). Meanwhile, in international studies it is 
empirically well documented that formal and 
informal network relationships, references, 
reputation and long-term relationships together 
make up a key function as coordination mechanism 
in interaction processes between the professional 
business services and their customers as well as 
among the professional business services firms 
themselves (Tödtling et al., 2006; Glückler et al., 
2003; Logsdon et al., 2002). 

Knowledge between the professional 
business services providers and their customers is 
exchanged through different delivery channels. 
Information and communication technologies have 
led to the development of new channels for the 
delivery of e-services to consumers and the 
development of digital ecosystems that promote 
the development of firms in the field of professional 
business services.  The recent impressive 
development of social media has enabled 
organizations to rearrange their markets and the way 
they do their business. As a result of this change, the 
relationships they support  also changed. 
Conventional channels, vertical marketing systems, 
and more recently, value chains and business 
ecology influence degrees of cooperation, 

interdependence, independence, and autonomy.

Defining the concept of value creation and 
value co-creation

The word VALUE, it is to be observed, has two 
different meanings, and sometimes expresses the 
utility of some particular object, and sometimes the 
power of purchasing other goods which the 
possession of that object conveys. The one may be 
called "value in use;" the other, "value in 
exchange." The things which have the greatest value 
in use have frequently little or no value in exchange; 
on the contrary, those which have the greatest value 
in exchange have frequently little or no value in use.

        Adam Smith (1723–1790)
Moral philosopher and "father of modern 

economics

Business services are related to activities that 
support businesses but do not produce tangible 
goods. Like other services, they are consumed 
during their production, cannot be stored or 
transported, nor can they be identified before 
purchase. These features have been subject to a 
number of criticisms in recent years, focusing on 
their consideration as a source of value creation 
rather than as a market category. Research, mainly 
in Europe, shows that professional business services 
are increasingly being used to increase the value of 
products by forming combinations of products and 
services and play an important role in the 
development of the European economy (Baltova, 
2013, European Commission, 2014).

In addition, professional business services 
help build and enhance the innovation capabilities 
of small businesses (Martinez-Fernandez et al., 
2004, Schricke et al., 2013). The added value 
created by professional business services is often 
used as an indicator of the overall knowledge 
intensity of the economy. Primary added values 
cons i s t  o f  c r ea t i ng ,  a ccumula t i ng ,  and 
disseminating knowledge to develop high profile 
intangible solution services. At the same time, 
corporate service providers (professional business 
services) "learn" from the intense interaction with 
their customers. It is possible to solve the problems 
together by adapting the company's expertise.

The concept of value and value to be delivered 
to customers has become a significantly growing 
aspect of business and marketing strategy. Value has 
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long been understood in the sense that customers are 
buying benefits rather than properties (Aarikka-
Stenroos et al., 2010). Organizational marketing is 
based on the same principles as consumer value, 
rather than product or service. Business customers 
buy solutions for business problems, not just 
stand-alone products. These benefits and solutions 
add value to the customer and represent the reason 
why one bid is preferred over another. The solutions 
provided by professional business services are 
based on highly professional knowledge and 
expertise.

For both consumers and business customers, 
the value is determined by the pure satisfaction 
received from a transaction rather than the 
acquisition cost. Kothandaraman et al. (2001) argue 
that value creation depends on the organization's 
ability to deliver high productivity to those benefits 
that are important to the customer, and this is rooted 
in their expertise in technology and business 
processes, i.e. in their key competences. The value 
is relevant to the expectations and experience of the 
customers in the category. In professional business 
services, it can be produced from sources other than 
the product / service, such as the relationship 
between buyers and sellers. Creating and sharing 
value in buyer-seller relationships can be seen as an 
important aspect in choosing a marketing channel. 
Organizations in professional business services 
actually manage a portfolio of relationships that are 
strongly influenced by trust and dedication where 
shared knowledge sharing delivers value and that 
value may be co-created by both sides.

Creating value jointly by the supplier and the 
client is central to the marketing literature in the first 
place in terms of "value in use" and the roles of users 
as co-creators of this value (Galvagno et al., 2014). 
Marketing has inherited the pattern of exchange 
from economic theory, the dominant role of which is 
based on the exchange of goods manufactured by 
industrial method. This logic is focused on material 
resources, embedded values and transactions. In 
recent decades, a new approach has emerged that 
shifted the focus to non-intangible (intangible) 
resources, joint creation of value and relationships. 
This is the most well-known conceptualizations of 
services in the last decade is the service-dominant 
logic by Vargo and Lusch (2004). The continuity of 
Vargo & Lush research addresses the formation of 
the process as promising to form a new dominant 
logic of marketing, the basis of which will not be the 

economic exchange of products and services (Vargo 
et al. 2006). Their approach was to redress the 
model of exchange in marketing, which had a 
dominant logic based on the exchange of "goods", 
which are mainly manufactured outputs. In the new 
marketing-dominant logic, service provision rather 
than goods is fundamental to economic exchange 
(Morrar, 2014).

The main proposition of service-dominant 
logic is that: "...organizations, markets, and society 
are fundamentally concerned with exchange of 
service – the applications of competences 
(knowledge and skills) for the benefit of a party. 
That is, service is exchanged for service; all firms 
are service firms; all markets are centered on the 
exchange of service, and all economies and 
societies are service based. Consequently, 
marketing thought and practice should be grounded 
in service logic, principles, and theories" (Lusch & 
Vargo, 2004).Thus, the service-dominant logic 
highlights the role of producer and consumer in the 
production of a service (i.e., value is co-created).

Recently, Cova and Dali (2009) have 
introduced the concept of a working user to 
understand how users jointly create value (Cova et 
al., 2009). Asking three basic questions: 1) Who is 
responsible for value co-creating? 2) How is the 
value, how is communicated and transferred to the 
market? and 3) what is the role of the community in 
the process of value co-creating? In spite of in-depth 
studies, collaborative value-creation processes and 
the roles of participants and co-users in the process 
are still unclear.

Pongsakornrungsilp et al. (2004) studies the 
roles of consumers and consumer groups in the co-
creation process through win-win relationships to 
demonstrate the bright side of co-creating a value 
from which all parties can benefit from value. There 
are a number of conceptual models in the literature 
that link the co-creation of value, including working 
use r s ,  co -c rea t ion ,  spend ing ,  consumer 
empowerment, consumer resistance, consumer 
agency, consumer community. Prahalad et al. 
(2003) bring the understanding of value creation by 
making allusions to changing roles in the theater of 
the market: customers and suppliers interact 
between and extensively cooperate through the 
pricing system that traditionally appears as a 
mediator of the “supplier-user” relationship. 

The question of value creation in professional 
business services is of interest to researchers from 
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the outset of concept creation more than 20 years 
ago (Baltov,  2008).  General ly speaking, 
information and issues can be discussed around two 
major collaborative value creation processes or co-
creation in the context of the commitments that exist 
in professional business services: 1) Convergence 
of the interests of the players (stakeholders), 
offering value and resources; and 2) The ability of 
players to integrate their engagements and results as 
the basis for their perceptions of jointly created 
value. Using this framework, a more successful 
collaboration between professional business 
services providers, customers and partners can be 
achieved, as well as monitoring the players' 
behavior in the collaborative process, the resources 
involved, and the results of the collaboration, from 
different perspectives participating countries 
(Baltov, 2013).

Studies revealed that this value emerges from 
reciprocal interaction between customers and 
suppliers, and not only through the use of good or 
service (Grönroos & Ravald, 2009). Later Grönroos 
(2011) proposed a model of these interactions, as a 
result of which a joint value is created (Fig.1). 
Therefore, based on today's emphasis on value-in-
use, i.e. the goal of business is reciprocal value 
creation, with service as a mediating factor in this 
process.

A service logic means that a supplier does not 
provide resources for the customers' use only, but 
instead it provides support to its customers' business 
processes through value-supporting ways of 
assisting the customers' practices relevant to their 
business (business effectiveness instead of 
operational efficiency only) (Grönroos, 2011).

Figure 1. Value creation and the phases of the value-generating process (Grönroos, 2011)
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We may agree that delivering services in itself 
is not enough to generate benefits (Kohtamäki et al., 
2016). Companies must engage their customers in 
the value creation process so that it is the right value 
(in the form of earnings, profits, referrals, etc.) 
generated by their proposals. This requirement is 
particularly evident in the exchange of professional 
business services. The concept of Service-
Dominant logic also emphasizes the importance of 
interaction and relationships in the overall 
exchange (Aarikka-Stenroos et al. 2012). It places 
more emphasis on the role of the customer, arguing 
that value is always determined and created with the 
client. Service-dominant (S-D) logic is meta-
theoretical framework for explaining value 
creation, through exchange between the supplier 
and its client.

To be able to benefit from the value co-
creation, companies first have to build the proper 
internal environment and tools needed to handle 
the exciting new ideas that many come through the 
var ious  sources  (Kras teva,  2017,  p .91) . 
Additionally to get the most useful co-creation 
ideas, companies should selectively chose their co-
creation partners and focus on specific customer 
segments that are of high importance for them and 
also evaluate specific individuals who show high 
potential for idea generation.

Following Grönroos (2011) the value-
generating process is not as linear always as it on 
the figure. The customer may also, for example, 
initiate the development of new resources or 
solutions. In that case the process of value creation 
may start with an interaction, where co-creation of 
value by the parties involved takes place. This phase 
may lead to another production phase, where no 
interactions occur. This phase may, for example, 
include manufacturing of a resource.

Aarikka-Stenroos et al. (2010) empirically 
demonstrated that value co-creation within 
professional business services occurs through a 
dyadic problem solving process encompassing five 
key activities: diagnosing needs, designing and 
producing the solution, organizing the process and 
resources,  managing value conflicts,  and 
implementing the solution. Moreover, they found 
that the process does not necessarily progress in a 
linear fashion – the activities may occur in parallel 
and in diverse order. This is because both parties in 
professional business services play a critical role in 
the problem solving process: professional business 

services suppliers contribute resources such as 
accumulate specialization and professional 
integrity, whereas customers typically contribute 
information about their needs and their business 
(Baltova, 2013).

In contrast to normative views, the findings of 
Lehrer et al. (2012) endeavored to assess the actual 
perceived benefits of achieving high levels of co-
production and client collaboration (Baron et al., 
2007). Moreover, whereas Vargo, Maglio, and 
Archpru Akaka (2008) articulate the unconditional 
premise of service-dominant logic that ''the 
customer is always a co-creator of value''. Lehrer et 
al. (2012) research is suggestive of situations and 
conditions under which greater autonomy of 
professional business services providers might be 
more suitable. In their “more contingent view, value 
co-creation constitutes an option rather than an 
imperative for service providers”.

The social media - facilitator to barrier of 
knowledge transfer and value co-creation in 
professional business services

Understanding your social audience's 
passions can help identify interest areas previously 
not considered based on customer data alone.“

              
       Jay Wilson & Martin Kihn
'Connect social IDS and customer data to 

create powerful, actionable marketing’

As it was discussed above, in general terms 
interaction is mutual or reciprocal action where two 
or more parties have an effect upon one another. An 
inherent aspect of interaction is connectivity, i.e. the 
parties involved are in some contact with each other. 
In a business context,  supplier-customer 
interactions mean that two or more parties are in 
contact with each other for a business reason, and in 
these contacts they have opportunities to influence 
one another's processes. Supplier-customer 
relationships are a key feature of the marketing of 
professional business services. Developing and 
maintaining a positive relationship between 
supplier / service provider and buyer organizations 
on the market for professional business services is 
critical to success. 

Unlike consumer markets, where relations are 
believed to revolve mainly around the active vendor 
and the passive buyer, in the professional business 
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services market, they include networks of links 
where participants are thought to be interactive. 
This means that both buyers and sellers are actively 
involved in initiating and maintaining relationships 
either directly or indirectly. From what has been 
said, it follows that marketing and professional 
business  services are collaborat ion and 
partnership to develop, distribute and support 
products and services that are the foundation of 
knowledge.

Modern digital marketing is based on well-
thought-out new processes, coordination and 
management to deliver economies of scale. 
Interactivity, targeting, personalization, and 
optimization of digital channels are some of the 
ways forward. Hundreds of company examples 
show that marketing operations have a key role to 
play in boosting corporate growth, increasingly 
embracing the application of new technology 
platforms and their distribution within marketing 
mix spending (Edelman et al., 2015).

 The way companies use professional media 
in professional services is changing rapidly. Until so 
long ago, these channels were perceived more as 
distractions, as well as controlling the risk of 
deterioration of reputation. Today, businesses in 
professional business services recognize how 
powerful social media are and how they can help 
their business.

And of course, how important it is to keep 
their digital brand and reputation. Globally, the 
number of companies that turn into "social" is 
growing. Another important element in the digital 
environment, much more characteristic of 
professional business services, is public reputation 
(reputation in social networks). The public 
reputation of the style, approach and ability that 
large companies in the professional business 
services sector maintain in the media cannot be 
attributed to the individual experience.

 Therefore, the problem with the customer is 
that this information remains at your fingertips. 
Public reputation is based on open information, 
which is known to everyone so that no client has any 
particular information before everyone else. In a 
situation of strong institutional and business 
insecurity, public reputation is an unsatisfactory 
mechanism for choosing a partner. While it may 
relate to areas of expertise and help break the 
market, international companies on the one hand 
and small to medium local or regional consultants 

on the other hand do not provide reliable 
information about a particular quality performance 
or relational security for the client.

In this context, in order to be successful in a 
digital environment, businesses in the professional 
business services sector need to realize that they are 
in competition not only with other consultants in 
digital (internet) space, but also with media 
companies in the industry, Google, and even with 
the street billboard. This means that creating and 
distributing content that is so good or better than 
anything else in their industry and should becoming 
a basic strategy for the company. One that will 
ensure creation and retention of customers. So 
companies in the professional business services 
sector can be seen as publishers today. Using social 
media, companies receive unbiased views from real 
and potential clients for less cost. Such are blogs 
supported by the companies themselves, or 
activities in dedicated blogs, social networks like 
LinkedIn, Twitter, even Facebook. Increasingly 
important are webinars, white papers, slideshare 
publications, videos on youtube, and the power of 
blogging.

Professional business services are defined as 
the most heterogeneous services related to a high 
degree of customer influence, freedom of action but 
also personal judgment of the supplier, and 
insecurity (Gummesson, 1978, Thakor et al., 200, 
Schmenner, 1986). To be able to implement 
successful digital marketing tools, you need to 
know the market behavior of business services. 
The significant amount of research focused on the 
implications that the heterogeneity, complexity, 
intangibility and presence of the customer and its 
involvement in creating the end product/ service 
may have on the marketing, management and 
creation of business services in general.

The characteristics of professional services 
influence how they are marketed. Professionals 
working in organizations providing professional 
services traditionally enjoy relative autonomy in 
their work (Aarikka-Stenros et al, 2010). This 
autonomy refers to the freedom and the obligation to 
exercise its decision in an objective manner, relying 
on its expertise and knowledge, without the 
influence of non-members of their professional 
circle (Gummesson, 1978, Ritsema van Eck-van 
Peet et al.1992). Their expertise and professional 
status are, in fact, an authorization for professional 
service providers to deal with their clients' problems 
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(Hausman, 2003; Lapierre, J., 1997). The key 
characteristics of the business services markets are 
associated with a number of factors, the main ones 
being the nature of demand, purchasing processes, 
international dimensions, and perhaps the most 
important one is that they are relevant to the 
relationships that develop between organizations in 
the process of purchase and sale (Table 1). In 

consumer markets, decisions are taken relatively 
quickly, the level of risk is low, especially for 
everyday products. In them, the focus is primarily 
on the emotional aspects that attract the buyer. One 
important aspect is also that the organization's 
purchasing behavior is more a process than a static 
one-time event. 

path. Secondly, they direct interest in their brands 
by pooling content that enables the user to build 
their own market identity and serve as brand 
ambassador in that process. Third, they respect the 
need to think as a publisher of large-scale 
multimedia, managing to manage the incredible 
increase in content they create in support of 
products, segments, channels, and promotions. 
Finally, they strategically approve the collection 
and use of the abundance of available digital data. 
With the flows of digital technologies and 
specifically the Internet, market behavior of buyers 
and sellers has changed unprecedentedly.

Already in 2006, Dave Evans, the creator of 
Digital Voodoo and the author of  The „Social 
Media Marketing The Next Generation of Business 
Engagement“ (Dave Evans, Jake McKee, 2010) 
proclaims It's All About Content. The study of a 
number of case studies presented in the specialized 
literature allows us to focus on why more and more 
marketers turn and will have to pay attention to 

For professional business services the 
potential risk is often high, so the decision-making 
period is often much longer and involves 
significantly more people. Therefore, the nature and 
form of interaction between organizations is based 
on an understanding of the individual needs of 
business customers and a willingness to provide and 
exchange information.

In consumer goods, purchases are made, and 
often consumed, individually. Buying a business 
market is basically a group activity, with the 
composition and size of the group changing 
according to the importance of the purchased 
service. In literature, and in practice, the "group" is 
the unit that decides to purchase. Consumption is 
activity of the organization.

A number of studies have shown that the most 
successful marketers are focused on managing four 
major sources of value-generating though social 
media: First, they coordinate their activities so as to 
engage users across the entire digital consumer 

Table 1. The main differences between professional business services and consumer 
                marketing*
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content in digital marketing. Creating content that 
users will adapt and use on their social networks. 
Content that thoroughly communicates user needs.

In order to create adequate content for 
professional services, the following questions 
should be answered at least: How can businesses in 
professional business services get the most out of 
social media marketing? Have value created 
through digital marketing? - Is there a process of 
collaborative value creation in digital marketing? 
Yet, the competition is mostly about the content 
being authentic and trustworthy, as they compete 
with other businesses in their sector. A number of 
researchers and practitioners share that businesses 
in professional business services need to change 
their minds and realize that in order to lead industry 
experts and get online, they need to create logical, 
valuable and irresistible content.

Of course, knowing their niche, the areas in 
which the company may be the leading expert in the 
world of its specific buyers, or the knowledge of its 
audience (There is no need to target all those 
interested in the social media); Of the budget (It is 
necessary that the digital channel investment be a 
function of the content) and of the metrics (Four key 
indicators: number of retained clients, new services 
sold out of the offer (up sell); improved conversion 
rate, a greater number of generated leads; и C-level 
ROI of content marketing or what is the answer to 
the following questions: Does the content move 
your sales ? Does the content save you costs; Does 
the content happy our customers so much as to help 
keep them?) Is just the basis for implementing 
digital marketing in professional business services?

In digital marketing for professional business 
services, good understanding of user-generated 
content deserves attention. It creates significant 
value for both businesses and consumers. 
Companies can encourage users to generate content 
using social media through competitions or special 
offers. Sometimes a simple opportunity to provide 
space for users to upload content is all it takes to 
generate a lot of content. The definition of content 
marketing has evolved. It is no longer just "creation 
and distribution", the focus is on value, relevance 
and consistency to attract and retain a clearly 
defined audience, and ultimately to make a winning 
action for the client. Marketing in professional 
services is not related to the creation of direct 
business deals. It is built after lengthy efforts to 
build a reputation, demonstrating abilities and 

showing trust through opinions and leadership.
As discussed above the main product here is 

the professional tacit knowledge and the service 
is customized (Europe Innova, 2011) the suppliers 
solve the problems of their clients by applying 
specialized knowledge and skills, as well as 
professional norms. It relies on personal 
relationships or partnerships, as well on trust and 
reputation. 

The online presence will provide the 
company with virtual knowledge. Through online 
content, the buyer in professional business services 
can learn a lot about a product or service before he 
even needs to talk to a sales representative. In order 
to encourage consumers, and professional business 
services, they must be attracted to the content of the 
website. To achieve web site attractiveness, at least 
the following resources must be available, which 
are also part of every marketing strategy: a clear 
proposition; Calls-to-action; Social element; Good 
“User page”; Contact information; Blog, links to 
LinkedIn and more.

Hamari et. al. (2015) investigate a people's 
motivations to participate in collaborative 
consumption (CC) and their results show that 
participation in CC is motivated by many factors 
such as its sustainability, enjoyment of the activity 
as well as economic gains. Although goods and 
services shared in collaborative consumption are 
not of equal value, the original ideas of sharing 
economies: freedom of exchange, altruism, and 
communal trust should exist they suggest. In the 
case of professional business services when 
knowledge is shared through social media the co-
created value is public and undoubtedly strongly 
influenced by factors such as reputation, enjoyment, 
and both intrinsic and extrinsic motivation (Hamari 
et al., 2015, Wasko et al. 2005). New business 
models based on the concept of collaborative 
consumption new challenges for the market place in 
the sharing economy. As the shared and consumed 
knowledge in knowledge-intensive business 
services is forming rather intellectual property than 
a standardized product, the collaborative 
consumption should be regulated. Regulation 
indeed has become a highly charged policy topic, 
leading to the question whether it protects 
consumers or restrains companies from entering 
collaborative consumption (Hartl et al., 2016, 
Koopman et al., 2015).

Globally, the issue of penetration of digital 
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technologies into professional business services is 
of particular interest to the providers of these 
services. Major companies in the area are 
publishing research reports that rather offer and 
apply methodologies to investigate the degree of 
digitization of companies in the sector and how they 
respond to changes in the digital environment (ex. 
Accenture, Bain, Capgemini, Tata Consulting, 
Gartner, McKinsey & Company, A.T. Kearney, 
Marketo etc.) Studies are also related to evolving 
digital transformation trends and achieving a high 
ROI from digital marketing investments.

As explained above, the value co-creation is 
a collaborative process during which a new value is 
produced both materially and symbolically. David 
McGuinness considers the creation of value in 
digital marketing through the user's digital path 
(digital user journey). From this perspective, users 
are seen as being able to realize their potential by 
using the purchase/ consumption to build, represent 
and maintain their identity, demonstrate knowledge, 
diversity and expertise, and build social networks.

The joint creation of value through social 
media marketing sounds like a very complex task, 
but it is actually a very simple concept and reserve to 
be explore in professional business services. It 
represents the implementation of the dominant logic 
of service that challenges the joint creation of value. 
Social media is a perfect tool for jointly creating 
value, because they increase the communication 
between the supplier company and the client. 

Conclusion and future research

The concept of value co-creation is a result of 
a large and irreversible business changes as well as 
within the relationships between suppliers and 
customers in professional business services and will 
continue to develop and acquire new forms and 
manifestations. New digital technologies create an 
environment where the boundaries of the 
knowledge generated by firms in professional 
business services may be blurring.

The discussed understanding on the research 
arena in marketing, that joint value creation exists 
only when interactions between the supplier and 
customers are performed, in professional business 
services should be regarded as relationship engaged 
in doing business, and thus an option to influence 
the process. The flows of tacit knowledge generated 
by the firms and supplied to their customers in the 

digital environment more or the less if part of this 
customized service so a great level of trust, loyalty 
and reputation is needed when this knowledge is 
“spread” in the digital environment. This study 
defines clearly that content could be probably the 
cornerstone for value co-creation in this sector. 
Moreover the value co-creation in professional 
business services should be seen primarily from a 
management perspective and, to a lesser extent, 
from marketing point of view. The roles of both 
consumers and suppliers have also shifted in the 
sharing economy (Cusumano, 2015). Thereby, the 
research can be extended to examine empirically the 
impact of social media as a platform to facilitate the 
contribution of professional business services to 
create value and to further innovate their clients 
(business and public organizations). 

The digital platform facilitate the global 
exposition of the professional business services 
transforming them in global players on the very 
competitive, growing and challenging market of the 
professional business services with very high value 
added. Having in mind that in professional business 
services it is extremely vital for the suppliers to 
develop training and educational programs for their 
clients in order to make sure that the client‟ s 
personnel fully and correctly use existing resources, 
the managers need to be proactively prepared to 
overcome any related issued may occur with value 
co-destruction (Lefebvre et al., 2011). Because in 
digital environment this process could be facilitated 
but as well misalign due to not clear communication 
another concept that need to be more in-depth 
studied in the sector of professional business 
services. The results may add to the improvement of 
knowledge sharing and value co-creation in 
professional business services and their increasing 
role to make their customers more competitive. This 
is especially viable and important for transition 
economies like Bulgaria where a very few 
companies are operating in this sector and are not 
enough globalized.
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Introduction

Management studies gained a significant 
place among the modern branches of social science; 
there are more MBA degree holders globally than 
any other masters' (Koenig & Lofstad, 2004) and for 
many institutions the management schools became 
“cash generators” sponsoring other disciplines of 
the social research (Bonoma, 1985).   

It is the prevailing dogma of the Western 
business schools (Bonoma, 1985; Foo, 2009) which 
due to the historical reasons (Starkey, Hatchuel, & 
Tempest, 2004; Wren, 2005) prefer quantitative 
positivist research over the field work of the 
ethnographers (Gray & Bebbington, 2000). 

Hegemony of statistics fuelled research 
however raises several questions and debates. What 
is the epistemologically-ontological benefit of 
quantitative studies? What was the reason for the 
current situation? Is the dominance of positivism to 
prevail in the future or are there any trends which 
may steer the trend towards more equally 
distributed research?  

Тhe aim of this paper is to provide a critical 
discussion of epistemologically-ontological 
tensions in management studies and suggest future 

trends and development, while answering 
previously suggested questions. 

1. Social Science

King et al., (King, Keohane, & Verba, 1994) 
define social science as a “publicly known set of   
procedures designed to make and evaluate 
descriptive and causal inferences...all conclusions 
are uncertain and subject to revision or refutation”. 
Weber (Weber, 1946) focuses on the main character 
of the social science which is the contribution to the 
cumulative knowledge; subjected to the public 
discussion. He also provides an example of the 
painter's work which doesn't contribute to the 
cumulative knowledge and could therefore be 
considered only as art.  Weber's argument got also 
supported by Keohane (Keohane, 2009) who 
claimed that the peer review process, enabled by the 
public character of the results, is the only way how 
social science creates its wisdom. Weber however 
considered academics to be only suitable for 
educated discussion, which according to Keohane 
can be only achieved by the revision of the both: 
“the methods of assessment of the causal 
interference and its results”. Keohane (Keohane, 
2009) also pint points that “procedures to evaluate 
social inference…based on methods which are also 
subject of evaluation”. “Puzzling, conceptualizing 
describing and making casual interferences” are 
stages how social scientist create knowledge by 
reducing uncertainty, he explains. Not following the 
formal methodologies, research standards and 
concepts one can easily fall in the trap of fallacy and 
deceive her readers. 

2. Management studies in perspective of 
the social science

Although Management science is an unique 
discipline with a large variety of fields such as: 
Human Resource  Management ,  Genera l 
Management, Business Administration, Logistics, 
Strategy, Organisational Behaviour, Accounting, 
Marketing, Finance and others, it is not positioned 
in a vacuum, on contrary it sets its self to intelectual 
tradition of above discribed social science (Bryman 
& Bell, Business Research Methods, 2011). 

Some scholars (Starkey, Hatchuel, & 
Tempest, 2004) argues that management science, 
for its purely academic character, nevertheless 
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rising number of practice focused managerial 
literature indicates opposite trend (Reay, Berta, & 
Kohn, 2009). On the other hand Burell (Burrell & 
Morgan, 1979) feels that it is not the purpose of 
management science to supply practical needs of 
the business, as this coudl only be the analogy to 
abuse of social science, such as politology, 
philosophy, ect for political purposes (Horkheimer 
& Adorno, 1972). Gibbons, et al. (Gibbons, 
Limoges, Nowotny, & Schwartzman, 1994) further 
suggests that management studies create knowledge 
in a “hybrid way” which is a combination of a 
wisdom commutation introduced by Weber and 
“…trans-disciplinary mode…in which the 
production of knowledge is less confined to 
academic inst i tut ions…and is  dr iven by 
practitioners using their knowledge tackling the 
problem”. 

3. Ontology & Epistemology

Ontology and Epistemology was defined by 
Burrell & Morgan (Burrell & Morgan, 1979) as a 
“nature of reality and a nature of a knowlege 
respectively“. Gray (Gray & Bebbington, 2000) 
notes “unashamedly positivist” paradigm prevails 
in management studies over qualitative research 
(Patten, 2002). Hart (Hart, 1998) reasons 
dominance of positivism by explaining how easy it 
is to get familiar with statistics and also suggests 
that results could be achieved quicker. Numerical 
explanation is by some expected to be “reliable, 
valid and thus…are encouraged” in management 
science, elaborates Keohane (Keohane, 2009) on 
the topic. 

Let us to focus on Positivism first; positivist 
logic, for instance, uses reliable quantitative 
methods to prove existence or essence of something 
(Wittgenstein, nedatováno), it may however miss 
some other important aspects, such as Piaget and 
Inhelder (Piaget & Inhelder, 1976) demonstrated: 
the complexity of human language. Positivism also 
so called “natural epistemology” as it uses precise, 
mostly statistical way how to describe the word. It 
combines both inductive and deductive way how to 
assess the information and most commonly draws a 
conclusion confirming/ rejecting relation between 
theory and practice. Strength of positivism consists 
in the generalibility of the findings, which according 
to Pugh (Pugh, 1983) is the major task of the 
researcher. Positivism is based on an assumption 

that “it is possible to collect observation in a manner 
that is not influenced by pre-existing theories” 
(Bryman & Bell, Business Research Methods, 
2011). Example of well accepted positivist research 
is Hofstede (Hofstede & Hofstede, 2005)5 
dimensional cultural framework. Hofstede, via 
questionnaire, addressed 160,000 respondents and 
drawn generally applicable cultural schema based 
on 5 major dimensions: Individualism, Power 
Distance, Uncertainty Avoidance, Masculinist and 
Long Term Orientation. Although this research is by 
some questioned (Schwartz, 1992), it is still the 
mostly exercised and accepted cultural model in 
management research (Soares, Farhangmehr, & 
Shoham, 2007). 

Laing (Laing, 1967) points out some fallacies 
related to the positivist research: “The error 
fundamentally is the failure to realize that there is an 
ontological discontinuity between human beings 
and it-beings…Persons are distinguished from 
things in that persons experience the world, whereas 
things behave in the world”. He also identified 
following major issues related to application of a 
positivist approach: 1) humans actions need to be 
understood rather than only explained, 2) subjective 
comprehensions which is needed to understand 
humans is unknown to natural science, 3) human 
actions are based on values, beliefs, motives and 
attitudes which vary with each individual, 4) human 
actions derives from meanings which cannot be 
described by math. 

Interpretivist, on the other hand, could be 
considered as an antagonism to positivism. It also 
more suits to Webers definition of Verstehen as it 
describes causal interference, which according to 
Wright (Wright, 1971) provides understanding of 
the relationship rather than positivist explanation. 
Social science, he explains, is about “empathic 
understanding of human behaviour”. Example of 
such behavior could be a study of Knight (Knight, 
1995) who observed cultural differences in between 
American and Japanese customers based on 
individual blunders of international firms. He 
claims that this could only be achieved by 
observation of a social actions and understanding of 
their real meaning, steamed from the various 
cultural backgrounds. Schutz (Schutz, 1962) 
strongly influenced by Weber wrote: “…word of 
nature explored by natural scientist does not mean 
anything to molecules and atoms…but the 
observational field of the social scientist-social 
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reality-has a specific meaning and relevance 
structure for being living…in order to be founded 
upon the thought object constructed by the 
common-sence thinking of people living their daily 
life..”. 

  There is a discourse in academicals literature 
regarding the research methods as much as there is a 
debate on epistemological assumptions (Adams, 
2007), nevertheless some suggests that long lasting 
dispute over relevancy of quantitative and 
qualitative methods is obsolete (Layder, 1993). 
However there is a general agreement in a solid 
distinction in between these two categories (Adams, 
2007; Bryman & Bell, Business Research Methods, 

2011; Burrell & Morgan, 1979; Ghauri & 
Grønhaug, 2002). Typical for managerial studies is 
that, though there are many other epistemological 
approaches in social science aside the positivism 
and interpretivist, it is the management research 
field which, under the hegemony of numerical 
approaches (Gill & Johnson, 2002), tends to 
differentiate only in between what Gray calls 
“unshamfu l ly  pos i t i v i s t  app roach”  and 
“ethnographic approaches”. This not only limits the 
view of world but it  leaves out realism, 
instrumentalism, functionalism, structuralism, 
phenomenology and or post-structuralism (Burrell 
& Morgan, 1979; King, Keohane, & Verba, 1994). 

What are advantages and disadvantages of each approach? 
Table 1: Synthetic Analyses of Natural vs Ethnographic Approaches 
 Natural Science/ Positivist 

Approach 
Ethnographic/ Interpretivist 
Approach 

Question What, how much Why, how 
Data type Numbers Words 
Method Quantitative Qualitative 
Findings Explanation Understanding 
Ontology Positivism Interpretivist 
Epistemology Objectivism Subjectivism 

Source: Synthesis of (Bryman & Bell, 2011; Maylor & Blackmon, 2005; Schutz, 1962; 
Wright, 1971) 

As it could be observed from the analytical 
summary (Tab. 1), there is no clear answer on 
question whether natural science approach is the 
most suitable for the management studies. On 
contrary several limitations and vivid critique of 
such epistemology was pointed out. It is the nature 
of the research questions, data type and sought 
findings which suggest relevancy of selected 
methods. It was, also, shown on several examples 
that both major approaches provide equally 
competent research outcomes from the general 
perspective of the social science and therefore it is 
on the decision of each researcher which approach 
to select as a choice of preference. 

4. Quantitative dogma of the Western 
business schools

Management science has its roots in the US, 
when at the end of the 19th century Harvard 
University and University of Chicago started 1st 

and 2nd business schools in the history (Wren, 
2005). Early approaches reflected the need of US 
industrial sector and focused rather on “elaborative 
mechanism” than on leadership and “soft 
disciplines”. The entire focus of the education was 
to observe, measure and improve efficiency and 
resource utilisation of the production (Wren, 2005); 
for which numerical methods suits the best 
(Stevenson, 2008). It took 40 years until the first no-
numerical research was conducted in by Pennock 
(Pennock, 1929). It however never got significant 
distinction till Gouldner's study in 1954 (Gouldner, 
1954). Such a late start provided qualitative 
research time to establish a solid base which 
prevails till now. Such resistance to change is 
further fuelled by need of the Western organisations 
to move swiftly in volatile business environment 
(Porter, What is Strategy?, 1996) forcing managers 
to rely heavily on quantitative data such as financial 
statements, business forecasts, and managerial 
reports (Porter, Competitive Strategy: Techniques 
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for Analysing Industries and Competitors, 1998; 
Vossen, 2007). ASEANs on the other hand base 
their decisions on relationships, intuition and advice 
of the senior or experienced colleagues (Matoušek, 
2009). Same author shows example on how a 
leading European car-maker failed in Taiwan by 
underestimating the power of Guan-Xi, which could 
have been noticed by field work survey (Maylor & 
Blackmon, 2005).  

Critiques of ethnographic approach find 
pitfalls mainly in: 1) Internal validity, 2) External 
validity, 3) Population validity, 4) Ecological 
validity and 5) Reliability. (Gill & Johnson, 2002). 
Major argument for supporters of an approach of 
natural scientist is the validity and reliability of the 
research. 

Although statistics based, positivist dogma 
continues on the Western business schools 
dominated by United States of America (Bonoma, 
1985), it is the East which indicates deflection from 
the main-stream and may be a counter-weight to 
prevailing epistemology of preference: positivist 
(Foo, 2009). Confucian Asia seems to be culturally 
pre-set for approaches based on field work. 
Confucian countries consisting out of Japan, China, 
South Korea, Taiwan and Singapore, Northouse 
(Northouse, 2010) explains, due to language and 
societal structure tends to be “reading between the 
lines” and constantly looking for the underlying 
meanings. It is this cultural characteristic which, for 
example, let Chinese business executive to fully 
understand and adopt interpretivism based work 
such as Sun Tzu: The Art of Work (Chen, 1994; Foo, 
2009; Lee, Chng, & Wee, 1994) while the Western 
scholars and the business World sees this work as to 
much primitive to be reflecting real contemporary 
issues (de Man, 1996; McCormick, 2001); they also 
believe that only parts of the Art of War could be 
translated in to actual management practice 
(MacDonald & Neupert, 2005; Rarick, 2007; de 
Man, 1996). Foo (Foo, 2009) draws an analogy in 
between Western Tree of Knowledge and Eastern 
“holistic and rhizomic approach to learning and 
change”. He concludes: “One problem for the 
Westerner to come to grip with the working of the 
Chinese mind is that many of the ideas are often 
largely transmitted, sharpened in their meanings, 
deepened in their multi-faceted shares of meanings, 
applications and contextual relevance through oral 
process of conversational learning, exchanges and 
small group, informal dialogues. In other words, 

ideas often emerge out of conversations in daily 
life”.

Nonaka (Nonaka, 1991) identified a rising 
need for more empirical qualitative research 
reflecting behaviour of the executives. He further 
explains that such a sample is not proper for a 
questionnaire research due to the uniqueness of the 
behaviour within the organisational cultural 
settings; which as noted by Tedlock (Tedlock, 1991) 
is the case for which participant observation is the 
best methods. Such method could identify complete 
set of managerial roles, their tacit knowledge, also 
known as “habitus” (Bourdieu, 1990) and strategies 
(Lant, Milliken, & Batra, 1992). 

5. Future Trends

There is also a general agreement in the 
literature of increasing importance of a research 
focusing on the Greater China (Matoušek, 2009; 
Foo, 2009; Toyota in China: Full Speed Ahead, 
2006; Zou, Andrus, & Norvell, 1997) conducted by 
local researchers (Hofstede & Hofstede, 2005; Foo, 
2009) who were brought up in Eastern culture which 
calls for ethnographic approach (Starkey, Hatchuel, 
& Tempest, 2004; Foo, 2009). 

Asian region is the most dynamic place in 
terms of population and economic growth, social 
development and focus on education (Inglis, 2011). 
China as, currently perceived, as the most 
influential player in the region is expected to keep its 
momentum of development (OECD, 2011), 
stimulating all neighbouring countries. 

Therefore it could be suggested that with the 
current economical stagnation of the Western world 
(Parks, 2011) it is Asia which will contra-balance 
well embedded quantitative dogma of currently 
dominant business schools. 

Conclusion

Goal of this paper was to provide a critical 
discussion of epistemologically-ontological 
tensions in management studies and suggest future 
trends and development. Broader perspective of 
social science was presented in the first part of the 
essay. Critical discussion over natural science and 
ethnographic research was carried out with 
explanation analysing historical development of 
managerial science and its today's applications and 
its needs to the research outcomes. 
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Management science from the very begging 
of its existence focused on numerically supported 
efficiency improvements and it took 40 years until 
first ethnographic studies were conducted. 
Although there is a vivid debate whether 
management studies shall be used in Weber's way 
and be only creating cumulative knowledge 
presented and challenged purely in academia or it 
shall create suggestions for real reactionaries; it is 
the quantitative, positivist approach to science 
which is still dominant. It was also shown that 
qualitative research is equally important and shall 
not be overlooked under the dogma of the Western 
universities. 

The dogma of the western business schools 
however seems to be finally challenged by the rising 
influence of Pacific Asia, where scientists and 
research institutions are culturally pre-set to be 
asking for field work, observation based, culture 
sensitive ethnographic research, which addresses 
issues and uncover real meaning which would not 
be discovered by positivist researcher. 

What is by some characterised as the century 
of China will bring the new wind into sails of 
ethnographic researchers in the management 
science. 
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1 .  V E T  a n d  C - V E T  r e l a t e d  t o 
standardization – The ISTRA concept

It is internationally recognized that standards 
provide "ready-to-use" solutions for introduction of 
innovative methods and technologies with really 
proven up to date market relevance. The European 
dimension of this recognition is expressed in the in 
the European strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth Europe 2020 [1] and in the EC 
flagship initiatives "An agenda for new skills and 
jobs" to modernize labor markets and empower 
people by developing their skills throughout the 
lifecycle with a view to increase labor participation 
and develop better matching between skills and 
labor market needs. Enriching the knowledge and 
skills provided by VET and C-VET with curricula 
on application of standards would be significant 
asset for the realization of this initiative. In this 
regard, the assuring possibilities for highly 
accessible education about standardization, using a 
wide spectrum of learning approaches including 
conventional and innovative ICT-based methods 
are key factors [7]. 

The project ISTRA is focused on the 
elaboration and promotion of open and innovative 
training programs, materials and e-tools for 
teaching and learning how to apply and use 

internationally recognized standards: ISO/IEC 
27000 series standards for information security 
management systems and ISO 31000 series 
standards for risk management systems [3, 4]. 

ISO/IEC 27000 – series standards specifying 
the requirements for establishing, implementing, 
maintaining and improving an information security 
management system within the organisation as well 
as for assessment and treatment of information 
security risks tailored to the needs of the 
organisation. 

ISO 31000 – series standards for risk 
management systems – provides principles and 
generic guidelines on risk management. It can be 
used by any public, private or community 
enterprise, association, group or individual and is 
not specific to any industry or sector and can be 
applied to a wide range of activities, including 
strategies and decisions, operations, processes, 
functions, projects, products, services, assets. 
Training in standards and standardization will 
increase the quality and relevance of education as 
the ability for practical application of standards is a 
valuable asset to any professional qualification. 

These series of standards are applicable for 
every business, organisation or institution and 
consequently, the developed e-learning courses will 
be suitable for a wide range of trainees. 

In the ISTRA Project are involved 7 
organisations from 4 EU countries – Bulgaria, 
Latvia, Romania, and Slovakia. In the consortium 
are involved the following organisations: Burgas 
Free University – Bulgaria, responsible for the 
overall project coordination, Bulgarian Institute for 
Standardization (BDS); Bureau of Standards of the 
Standardization, Accreditation and Metrology 
Centre of Latvia (LVS); Latvian College of Culture; 
Technological High School “George Bibescu” - 
Craiova, Romania; Secondary School of Technical 
and Electrical Engineering - Presov, Slovakia; 
Vocational Trade School - Burgas, Bulgaria. 

Two of the three project target groups are VET 
students and C-VET learners who will benefit from 
the knowledge and skills in standards and 
standardization gained in addition to their basic 
studies/profession. As these series of standards are 
applicable for every business, organization, 
institution, etc. the training curricula will be suitable 
for wide range of trainees. The third target group is 
trainers that will be qualified to teach the standards 
curricula in digitalized virtual learning environment 
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for VET and C-VET training. 
The expected project outputs are as follows:
џ The elaborated e-learning courses for the 

two series of standards providing up to date 
k n o w l e d g e  a n d  p r a c t i c a l  s k i l l s  i n  t h e 
standardization aiming to enhance the access to 
training and qualification through VET and C-VET.

џ The development of modern virtual 
learning environment /VLE/ and train-the-trainers 
e-course “Teaching in Virtual Environment”, 
integrated in it, are to offer variety of training 
possibilities in accordance with different training 
needs and for different educational levels.

According documents of the European Centre 
for the Development of Vocational Training [2] the 
electronic learning (e-learning) is “education and 
t r a i n i n g ,  m e d i a t e d  b y  i n f o r m a t i o n  a n d 
communication technologies, including different 
formats and hybrid methodologies”. In the ISTRA 
framework was conducted an extensive research 
f o c u s e d  o n  t h e  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  i n 
standardization delivered via VLE developed on the 
basis of the Moodle platform. Such virtual 
environment aims to ensure that the users can act 
naturally and carry out the tasks assigned. In this 
way users are involved in a learning environment 
that keeps the expectations of a real world and in the 
same time is safety for the users [8].

The next sections present the scope of the 
survey conducted, its methodology and used 
approaches and tools. Some important results 
obtained after the processing of collected data are 
also presented. 

2. Scope, Methodology and Specifics of the 
Survey

The paper represents a national research, 
aiming the detecting needs and gaps regarding the 
provision of the tailored education and training 
related to standardization (especially standards 
ISO/IEC 27000 and ISO 31000) for the ISTRA 
target groups. The project consortium takes into 
account the results of this survey as well as the 
outcomes of International Federation of Standards 
Users /IFAN/ Guide 4:2014 [5, 6] on the needs for 
education and training related to standardization in 
order to identify the different standardization 
education and training needs for different main 
functions of an enterprise or organization.

The survey is carried out in each partner 

country of the project. The survey was attended by 
160 trainers and 437 trainees, as 51.88% (84 
responses) of the trainers and 24% (193 responses) 
of the trainees are from Bulgaria. This article 
presents the results of surveys conducted in 
Bulgaria. 

The research methodology is based on a 
survey method. Two types of questionnaires have 
been developed:

џ Type one – consists of 24 multiple choice 
questions where only 3 of them allowed more than 
one answer. Via this questionnaire was examined 
the opinion of the lecturers in the following areas: 
outlining the profile of the surveyed lecturers; 
establishing the common perceptions and attitudes 
of the surveyed lecturers on topics related to using 
the opportunities of ICT in teaching (developing 
appl ica t ion ,  persona l  exper ience ,  e tc . ) ; 
determination of the preferences and needs of the 
lecturers in developing e-training course through a 
virtual learning environment.

џ Type two - consists of 44 questions (36 
multiple choice questions with only one answer, 7 
multiple choice questions with opportunity for more 
than one answer, and 8 questions with open answer). 
It was intended for pupils/students/trainees in the 
following areas: outlining the profile of surveyed 
pupils/students/trainees; establishing of some 
common perceptions and attitudes of the 
interviewed learners on using the capacity of ICT in 
the learning process; preferences and needs of the 
learners on the form and functionality of e-course 
training through a VLE; assessment of the degree of 
awareness of the learners of the ISO 31000 and 
ISO/IEC 27000. standards.

3. Selection and profile of the respondents

We have adopted the following strategy for 
selection of representatives of the main target 
groups for participation in the survey:

џ Meetings with teachers from secondary 
vocational education where the objectives and 
content of the project were explained. One of the 
results of these meetings was contact lists with e-
mail addresses of the teachers and students with 
different professional profiles, who would be 
interested in ISO/IEC 27000 and ISO 31000 
standards.

џ Invitations for participation in the survey 
were sent to university lecturers in the field of e-
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learning or active users of electronic and distance 
learning, dealing with training for teachers or 
trainers.

џ Establishing contacts with centers for 
vocational training and lifelong as well as with adult 
learners from companies interested in ISO/IEC 
27000 and ISO 31000 and invitations for 
participation were sent to them along with the 
questionnaire under the survey.

џ Meetings were held with members of the 
Bulgarian Institute for Standardization (potential 
trainers) staff who were interested in e-learning 
activities and they also received the questionnaire to 
participate in the survey. 

As result of these steps the survey conducted 
in Bulgaria was attended by 277 respondents a total. 
From them 84 trainers and 193 are trainees. The 
responding rate for the respondents from Bulgaria 
for the first questionnaire is 75%, and for the second 
is 71%. 

The first survey conducted in Bulgaria was 
attended by university lecturers who worked as 
lecturers for more than 5 years. For this reason, the 
majority of the interviewed trainers have a PhD 
(47,1 %) or a Master's degree (49,4%). Only 3,5% of 
the trainers have Bachelor degree. All the 
respondents are over 22 years old. 56% of 
respondents are between the ages of 25 and 45. In 
the sample women prevail – 69% a total. As is 
visible from the next figure the majority of the 
respondents are highly experienced trainers with 
more than 5 years practical experience, which is a 
guarantee for the high value of the obtained survey 
results.

Figure 1. Distributions of the surveyed 
trainers according to their practical experience

The main characteristics of the second target 
group - trainees from Bulgaria are represented by 
graphs in the figures 6-8. Women also predominate 
in the group of students surveyed – 66% a total. In 

the Bulgarian sample we have participants from all 
five mentioned degrees - High School (39,8%), 
Bachelor (50,3%), Master (2,6%), Doctor (1%) and 
Continuing Professional Development (6,3%). 

Around 47% of respondents are aged between 
20 and 25 years and the degree to which they are 
taught, is BA. As is shown on the figure below 
42,4% of the trainees are pupils in vocational 
schools and the rest 10,5 of the respondents are aged 
over 25 years.

Figure 2. Distribution of the trainees 
according to their age

4. Expectations of the Trainers and 
Tr a i n e e s  t o w a r d s  a n  E - C o u r s e  i n 
Standardization  

The main focus of the project is associated 
with the use of the educational platform Moodle. 
Therefore, of particular interest for the research 
team was the identification and assessment of the 
possibility of application of this platform in the 
main activity of the trainers, as well as to create a 
template of courses providing effective training 
based on needs and requirements of the trainers and 
trainees. The Figure 3 presents the questions (from 
the first questionnaire) which are designed to 
determine the preferences and needs of the trainers 
in developing e-training course delivered through a 
Moodle based virtual learning environment. 

According to the majority of the surveyed 
trainers (97,47%) each e-training course through a 
virtual learning environment using Moodle should 
start with a brief introduction to the objectives of the 
course, its duration, requirements, etc. More than 
97% of them consider that it is important each e-
course to have a logical arrangement of topics and 
each topic to be briefly presented at the beginning 
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(about 80%). 
The course should be structured so that the 

transition to the next topic to be only possible if the 
trainee has shown positive test result. In the opinion 
of the majority of respondents, the course should 
support the development of e-collaboration as the 
team activity can improve learning outcomes. 

The expectation of the trainers is that the 
developed courses under the project will cover 
different topics in the field of standardization. The 
online content can be in the form of educational 
materials, which may be created by the trainees. The 
courses should allow the trainees to work above the 
level of the group and to attend additional advanced 
courses if preferred. About 76% of the respondents 
from Bulgaria prefer creating practical skills in an e-
course than to give priority to theoretical basis. 
About 72% of them will benefit from the 
opportunity for a Web Conference. Only above 40% 
of the trainers from Bulgaria recommend limiting 
access to blended learning.

The course should be structured so that the 
transition to the next topic to be only possible if the 
trainee has shown positive test result. In the opinion 
of the majority of respondents, the course should 
support the development of e-collaboration as the 
team activity can improve learning outcomes. 

The expectation of the trainers is that the 
developed courses under the project will cover 
different topics in the field of standardization. The 
online content can be in the form of educational 
materials, which may be created by the trainees. The 
courses should allow the trainees to work above the 
level of the group and to attend additional advanced 
courses if preferred. About 76% of the respondents 
from Bulgaria prefer creating practical skills in an e-
course than to give priority to theoretical basis. 
About 72% of them will benefit from the 
opportunity for a Web Conference. Only above 40% 
of the trainers from Bulgaria recommend limiting 
access to blended learning.

Figure 3. Opinions of trainers about the capabilities of an e-training course in a VLE
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The preference of the respondents from Bulgaria is The Flex Model – an learner centered e-course 
with dynamic content is the most preferred course content format. 73.4% of trainers from Bulgaria point to 
"Lessons and/or sections with self-assessment questions at the end of each section" as the organizational 
structure of the e-course. As an approach to access to learning materials, the preference is "Free access to all 
subjects of the course materials throughout the course".

The most important items for an online training course according to the trainees are the variety of 
teaching materials (79,6%), the possibility for on-line communication with the users and teachers (58,1%), 
and the possibility for self-organization of the curriculum (47,3%).

The respondents specify as most important characteristics of the virtual learning environments the 
simplicity of the operations (50,5%) and the available functionality in general (64%). A large percentage of 
the trainees give their preference to the organizational structure consisting „Lessons and/or sections with 
questions for self-assessment at the end of each section“. (Please, see Figure 4). 

opportunities of e-courses and experience of their 
participation in joint training, 25,9% trainees prefer 
classic exam, expecting the examination variant to 
contain quizzes with multiple choice and open 
questions, and questions with short answers. 

The comparison of the views of the trainers 
and trainees from Bulgaria on the form of self-
assessment shows the different positions on the 
subject - for the trainers, this is a "Practical 
assignment" or "Individual course project", while 
for the trainees it is "Online exam" or "Classic test" 
(Figure 5). 

Comparison of the opinions of the trainers and 
trainees from Bulgaria for the form of self-
assessment again shows the different positions on 
the matter. While the majority of the teachers 
preferred „Test containing open questions and test 
tasks with multiple choices“, the preferred form of a 
self-assessment of the student's is “Test tasks with 
multiple choices” only. 

Comparison of the opinions of the trainers and 
trainees for the organizational structure of the e-
course shows a common position on the matter. The 
favorite approach for access to learning materials is 
"Free access to all topics of educational materials 
during the entire course". 

Comparison of the opinions of the trainers and 
trainees for access to learning materials shows a 
common position on the matter. The respondents 
indicated as a most preferable educational 
technology "Content Management (Wikipedia, a 
wiki, blogs and etc.)". The positive response to 
questions regarding participation in the “problem 
solving” related discussions (more than 80% 
positive feedback) shows that in the majority of the 
trainees are established habits to participate in such 
activities on regular basis. 

More than 70% of the trainees prefer to 
participate in the project oriented teamwork and 
about 43% of them would prefer every month to be 
assigned tasks that require the use of web space.

The preferred form of organization of the e-
courses predetermines the preference when to 
assess knowledge/competence: "During the lesson 
or course" (36,2%). Despite the desire to exploit the 

Figure 4. Opinions of the trainers and trainees about the e-training course organizational structure
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Taking into account the results obtained 
through elaboration of the collected data, the 
following requirements regarding the e-courses 
dedicated to training in Standards ISO 31000 and 
ISO 27000 could be summarized:

џ Friendly and intuitive interface and 
functionality providing possibility users easily to 
operate in the environment and course itself;

џ Support of student-centered learning;
џ Modular structure consisting individual 

lessons and self-assessment objects at the end of 
each section;

џ Access to all topics during the entire 
training;

џ Support of active communication among 
the participants via chat provision.

These requirements specify the main accents 
in the learning environment and e-content 
development in order to be assured the provision of 
a wide variety of learning experiences, instructional 
approaches, and academic-support strategies that 
are intended to address the distinct learning needs, 
interests, aspirations, or cultural backgrounds of 
individual students and groups of students.

Conclusions

One of the main focuses and particular 
interest for the research team during the conducted 
research was the identification the possibilities for 
efficient usage the educational platform Moodle for 
the establishment of a tailored virtual learning 
environment for provision of VET and C-VET in 
standardization, as well as the provision of 

templates for the development of courses providing 
effective training based on the needs and 
requirements of the main identified target groups – 
trainers and trainees. 

The survey's results show that the existence of 
intuitive interface and useful functionality 
implemented through mechanisms based on simple 
operations is key factor for achieving the 
effectiveness of the vocational e-training focused on 
standardization. Too complex and sophisticated 
tools and mechanisms take lot of time to be learned 
and mastered by the users instead the participants in 
the training to be focused on the key elements of the 
learning and the content matter itself. This 
conclusion is especially in force for the participants 
in the training from vocational schools and C-VET 
organisations. 

Concerning the organizational structure of 
the e-course all respondents show a common 
position on the matter. The e-courses have to be 
organized in modular basis. The majority of the both 
target groups, the trainers and the trainees, consider 
that it is important the course content to have a 
logical arrangement of topics where each topic to be 
briefly presented by a lecturer in order to allow the 
trainees better to understand the essence. Taking 
this result into account we conclude that the blended 
learning methodology is the most appropriate in this 
case. The favorite approach for access to learning 
materials is the free access to all topics of the 
educational material during the entire course. 

The comparison of the views of the trainers 
and trainees from Bulgaria on the form of self-
assessment shows the different positions on the 

Figure 5. Results of the evaluation of the opinions of the trainers and trainees about
the form of assessment of the learners' knowledge
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subject. For the trainers the most efficient forms are 
the practical assignments and the individual course 
projects, while the trainees show preferences 
toward online exams and classic tests. In order to 
provide flexible way for course activities 
arrangement all of these self-assessment methods 
should be considered in the course template 
development. In the opinion of the majority of 
respondents, the course should support the 
development of e-collaboration as the team activity 
can improve learning outcomes.
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1. Introduction

Today's generation of young people face one 
of the biggest challenges. Since the start of the 
financial and economic crisis, levels of youth 
unemployment has reached unprecedented sizes 
throughout Europe. Since the start of the recession, 
there has been a significant increase in youth 
unemployment in all EU Member States.

The purpose of this article is to reveal what 
are the working attitudes of young people in 
Bulgaria, whether they are preventing them from 
developing their careers and what difficulties young 
people face when looking for a job in the country.

 The following tasks have been achieved to 
achieve this goal:

-  Analysis  of  the problem of youth 
unemployment in Bulgaria and the EU;

- The reasons for the difficult professional 
realization of the young people in Bulgaria have 
been identified;

- A survey was conducted among young 
people aged 15-29 in Bulgaria about their wishes, 
requirements  and working a t t i tudes  and 
professional realization.

2. The Problem of Youth Unemployment in 
Bulgaria and the European Union

 Youth employment is a national priority that 
requires particular public and political attention and 
effective policy coordination in this regard. The 
Youth Guarantee, which provides € 100 million to 
combat this unemployment, is in place from 2014. 
Some operations under Operational Program 

"Human Resources Development" were started up, 
targeting young people up to 29 years of age. There 
is a great interest from the employers. They offer 
training for young people before work, and then a 
period of subsidized employment. Especially 
attractive is the "New Workplace" program, which 
provides, in addition to training and an investment 
component, equipment in the workplace. €55 
million is the budget that the European Commission 
has allocated to reduce youth unemployment in 
Bulgaria under the new operational program 
"Human Resources Development" "2014-2020. 
The funds are intended to encourage young people 
aged 15-24 to enter the real labor market or back 
into the education system.
 All these programs to tackle youth 
unemployment  resul t  in  reducing youth 
unemployment, but unfortunately its level is still 
quite high. In December 2016, the unemployed 
youths in Bulgaria are 22.4% according to data of 
the National Statistical Institute (see Figure 1). As 
shown in Figure 1, the largest number of 
unemployed youths are in Greece, Spain and Italy, 

1and the smallest number is in Germany.
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1   Godishen obzor na Agentshiyata po zaetostta za pazara na truda 
prez 2016,  https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/
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In Bulgaria, the employment rate in the 15-24 age group is about 23%, i.e. less than 1/4 of the young 
people of this age work. The clash with the labor market is postponed in practice.. In Europe this percentage 
is about 35%, and in some northern or northwest countries it is about 50%. In the Netherlands, 50% of 
young people work hourly. Over 3.9 million of young people in the EU are unemployed. According to data 
of the Employment Agency in January 2017, the unemployed youths in Bulgaria are 35420. By 
comparison, in 2012 the number was 74 779, and last year - 37 998, or 13.3% of all unemployed in the 

2country.  (See Figure 2)

Figure 1: Youth unemployment in the European Union in December 2016

2    Godishen obzor na Agentshiyata po zaetostta za pazara na truda 
prez 2016,  https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/

Figure 2: Average annual number of unemployed youths up to 29 years in the period 2009-2016.
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 Unemployment among young people has 
many long-term consequences for both the 
individual and the state as a whole. Finding jobs in 
unattractive fields or jobs that do not meet the 
education of young people leads to their alienation, 
disrespect and hatred of the system, encapsulation 
of young people in their imaginary, unreal world. By 
staying long-term unemployed, young people lose 
their skills acquired during their training, and many 

3
of them lose their desire and working habits.

3. Profile of the typical unemployed youth 
in Bulgaria

According to the Employment Agency  by 
December 2016:

- 26.3% of the registered unemployed young 
people up to 24 years have primary and lower 
education, and 64.6% are young people without 

4
specialty and profession.

- 26.7% of the registered youngsters up to 29 
have primary and lower education, and 58.6% are 
young people without specialty and profession.

According to Unicef's survey conducted in 
2015, the proportion of NEETs (youths up to 24 
years of age who neither study nor work) among 
school-aged young people (15-18 years) is just 
under 11%, and among the older (between 19 and 
24) reaches 28%. This, recalculated to the general 
population of 15-24-year-olds, means that there are 
167,670 young people in the country who are not 

5employed or involved in any form of education.
Young people in the NEETs group are 

characterized by a clearly defined socio-
demographic profile. The majority have secondary 
or lower education, they live mostly in small 
settlements, more than half belong to minority 
ethnic groups. Education is the socio-demographic 
characteristic that determines to the greatest extent 
the fall or failure of NEETs. The group includes both 
persons with all levels of education or those without 

education. However, a significant proportion of 
them dropped out of school early (47%). The 
structure of NEETs is dominated by people from 
small settlements (63%). The smaller the settlement 
(as a type), the more the proportion of NEETs there 
grows. The reasons can be found mainly in the 
depopulation of small settlements and their poor 
economic situation as a result. This makes the 
settlement the third most important risk factor for 
joining the group. For minority ethnicity, gender is 
emerging as an additional risk factor for joining the 
group. A total of 44% of NEETs remain stable (over 
1 year) in a non-learning, non-training and non-
working environment. The longest in the group are 
prematurely dropped out of school and especially 
those who have never worked. The duration of the 
NEETs depends mainly on the education of young 

6
people.

3    Todorov, T.(2013), Sravnitelen analiz na natshionalnite politiki za 
mladezhkata bezrabotitsha v Bulgariya I Velikobritaniya,  https:// 
www.bezgran ic i .b r t im.com/up loads /wys iwyg/ images / 
Анализ%20Т_%20Тодоров.pdf
4  Agentshiya po zaetostta, Statisticheski danni za registriranite 
b e z r a b o t n i  m l a d e z h i  v  B y u r a t a  p o  t r u d a ,   
https://www.az.government.bg/bg/stats/view/1/201/
5   Unicef (2015), Otshenka na sustoqnieto  I analiz na profila na 
podrastvashtite I mladezhite, koito ne rabotyat, ne uchat I ne se 
obuchavat (NEETs),
 https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2015/NEETs_BG__Final.pdf

6   Unicef (2015), Otshenka na sustoqnieto  I analiz na profila na 
podrastvashtite I mladezhite, koito ne rabotyat, ne uchat I ne se 
obuchavat (NEETs),
 https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2015/NEETs_BG__Final.pdf
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4. Difficulties in starting the career of 
young people under 29 years of age

Youths are an important group on the labor 
market and are expected to respond to current 
market demands, the development of high-tech 
sectors and the search for a young and educated 
workforce.

By the end of 2015 and 2016, the economic 
activity of young people in Bulgaria at 15-24 years 
has fallen to its lowest level for at least 15 years - 
below 24%. By comparison, the EU average in 2015 
is over 41%. The reasons for this are many: there are 
a number of cultural and social features that keep the 
economic activity of young people relatively low - 
such are the late age at which young people leave 
their parents' households, low levels of labor 
mobility, poor social and economic development 
Some regions of the country and the problems of the 
labor and social integration of ethnic minorities. In 
2014, a study by the Ministry of Youth and Sports 
showed that more than half of young people in 
Bulgaria have a passive image of their labor status 
and believe that "the state must guarantee a good 
life."

In the current economic situation where firms 
are pressed to the wall to use  the most of their 
resources, they are reluctant to invest in training or 
longer-term investment in the staff but to get ready.  

In many cases young university graduates who can 
not be realized in their specialties in the market in 
our country  decide to look for work abroad among 
less qualified professions.

The main challenges and causes of the 
difficult job placement among young people are:

џ Early school leaving, lack of specialty, 
low education

The chances of people without education and 
training to find a job are very small. According to 
data from the Employment Agency of  April 2017, 
young people under the age of 29 are 34 520. Those 
with basic and lower education retain the largest 
share - 46.4%, while the youngsters with higher 
education are 12.5%. According to the professional 
structure, the largest relative share of all 
unemployed youths up to 29 years old are those 

7without specialty and profession - 61.6%.  
8

According to the results of an ESTAT  survey 
conducted in 2015, education is the key factor 
determining the formation of the NEETs group. 
About 47% of young people in this group are 

Figure 3: Main subgroups of NEETs

7    Agentshiya po zaetostta, profesionalnata I obrazovatelna struktura 
na registriranite bezrabotni mladezhi v Byurata po truda, Statistika, 
Mesec April, https://www.az.government.bg/bg/stats/view/1/214/
8  ESTAT is a company for collecting, processing and analyzing 
research data and providing consulting services in the field of 
marketing
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dropped out of school prematurely, i.e. they have 
either basic or lower than primary education. 69% 
of youngsters in NEETs have almost  no 
qualifications, and 67% of them have never 

9
worked.

Young people without specialty have little 
opportunity for realization on the labor market. 
They are left out of work for a long time, which 
leads to a  loss of motivation and work habits. Many 
of these young people do not have a job, but they do 
not look for it, but they are waiting for someone “to 
arrange them”. This may be due, on the one hand, to 
insufficient knowledge of where to look for a job 
and how to present themselves during an interview 
and, on the other hand, to job constraints in small 
settlements.

џ Inadequacy of education with the 
required qualification by employers

M o r e  t h a n  6 2 %  o f  e m p l o y e r s  a r e 
experiencing serious difficulties in finding suitable 
candidates for vacant jobs. The imbalance between 
demand and supply of skills in the labor market is 
deepening with each passing year. Especially 
critical is the shortage of qualified workers and 
specialists.

The labor market experiences a chronic 
shortage of highly skilled workers - service 
workers, mechanics, technicians, technologists, 
operators, drivers, welders, tourism specialists and 
others. It is becoming more and more problematic to 
find highly qualified specialists such as engineers, 
t eachers ,  medica l  spec ia l i s t s ,  chemis ts , 
environmental is ts ,  financiers ,  market ing 
specialists, IT specialists, executive directors, 

10functional managers.
Study from 2012 of Deloitte Consulting 

Bulgaria among students from leading Bulgarian 
universities shows that slightly more than half 
(54%) of students believe that the specialty that 
follows  is sought by employers, one third of whom 

11
think they can find work for up to 12 months.

Discrepancy between education and  the 
qualifications sought by the employers is a major 

12
problem in young people's employment.  This 
discrepancy is manifested in the following 
directions:

- Staff shortage for certain production areas;
- Over - education of candidates  when 

graduates occupy jobs requiring lower educational 
qualifications;

- Insufficient professional knowledge and 
13skills in the acquired specialty.

џ Lack of professional experience, low 
qualification

In the labor market, young people face a 
specific problem: the requirement, often enforced, 
to have already a work experience to get started. 
Young people in Bulgaria are one of the latest in the 
labor market compared to other EU countries. After 
completing their education, most of the young 
people in Bulgaria have no practical and working 
experience, leading to their harder entry into the 
labor market. Young people often face the inability 
to accumulate work experience. They fall into a 
vicious circle - they do not hire them because they 
do not have an internship, but they can not 
accumulate it once they do not hire them.

џ Insufficient and inconsistent job search 
activity

Another problem for the large number of 
unemployed youths is the culture of job search 
among young people - first of all they turn to 
relatives and friends. More unpopular among the 
young remains the demand with advertisements, 
employers or labor offices where job opportunities 
are real. According to the Employment Agency, the 
realization of the young people on the labor market 
through the intermediation of the labor offices is as 

14follows (see Table 1).

9   “Pazara na truda I mladite hora – predizvikatelstva I politiki, 
Diskusionen forum organiziran ot Sdruzhenie “Mladezhki forum 21 
vek', suvmestno s KNSB I Fondatshiya “Fridrikh Ebert”, 
http://www.knsb-bg.org
10   Tomov, T.(2016), Mit ili realnost e kvalifitshiraniyat bulgarin, 
https://trud.bg
11    Deloitte Bulagria (2013), Blizo dve treti ot bulgarskite student 
rabotyat ili stazhuvat, http://www.dnevnik.bg/biznes/2013 
/04/09/2037761_deloit_bulgariia_blizo_dve_treti_ot_bulgarskite/

12    Teichler, U., (2007), Careers of university graduates, Springer
13  Yordanova, D.(2013), Prekhod ot visshe obrazovanie kum 
profesionalna realizatshiya- spetshifika, problemi I zainteresovani 
strani, Nauchni trudove na Rusenskiya universitet, tom 52, seriya 
5.1., p.182-186
14    Godishen obzor na Agentshiyata po zaetostta za pazara na truda 
prez 2016,  https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/
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Table 1: The realization of young people on the labor market through the 
intermediation of the labor offices in 2016.  

 
Indicators  Young people up to 24 

years old  
Youngsters up to  29 years 

old (incl. 24 years old)  
Started work on employment 
measures  

1023 1969 

Started work on employment 
programs  

715 2073 

Started work under the 
Operational Program "Human 
Resources Development"  

9117 19 064  

Started work in the primary 
market  

15 102  40 269  

 
The vision of young people's careers is based on subjective notions, public stereotypes, family 

expectations, etc. rather than on a motivated and informed choice. Labor market competition, exacerbated 
by unemployment, makes it more or less necessary to use parental opportunities, as well as its own 
connections and intercessions. The importance of ties and intercessions in the small city is great, as 

15everyone is aware, this network is as important as personal abilities.  

16
Figure 4: The most important factor for finding a job according to the settlement (in %)

15  Mitev, P, S.Kovacheva(2014), Mladite hora v evropeyska 
Bulgariya, sotshiologicheski portret, Fondatshiya “Fridrikh Ebert”
16  Mitev, P, S.Kovacheva(2014), Mladite hora v evropeyska 
Bulgariya, sotshiologicheski portret, Fondatshiya “Fridrikh Ebert”

џ Differences in the expectations of young people and employers
Quality education and training, successful labor market integration and increased mobility of young 

people are key to unlocking their full potential and achieving their goals. The transition from education to 
employment, the provision of first job and the increase in employment have a crucial role to play in the 
employment of young people. The discrepancy between the expectations of young people and reality is 
sometimes huge. A contributing factor is education itself.

A large proportion of young people completing education, have too high self-esteem and too high 
Requirements to employers. Perhaps that is the difference. So, after completing their education, most of 
them remain out of the labor market, and for them the top priority is not finding a job.



65BULGARIAN JOURNAL OF 
BUSINESS RESEARCH

The high self-esteem and expectations of 
young people regarding their future realization are 
reasons for extending the process of transition from 
higher education to professional realization. For 
most young people, three major problems are 
identified; First, a tendency to overestimate the 
quality and scope of their competences is formed as 
a group trend. Secondly and directly related to the 
above - their pay expectations often exceed the 
amounts that employers are willing to pay for 
employees who have not worked. And thirdly, there 
is a clear tendency for young people to have 
significant expectations about the quality of the 
work environment and the opportunities that 

17employers have to provide.
On the other hand, the requirements of 

employers are increasing. The fact that 92% of the 
registered companies in the country are micro-
enterprises (up to 10 employees) requires the 
combination of several roles in one job and forces 
e m p l o y e r s  t o  l o o k  f o r  m o r e  a n d  m o r e 
mul t i func t iona l  spec ia l i s t s  wi th  hybr id 

18qualifications and a wide range of skills.

џ The lack of a link between education 
and the labor market

The lack of commitment of education to the 
labor market is a problem in both secondary and 
higher education. The lack of a developed dual 
education system leads to the breakdown of the 
relationship between future professionals and 
business. By completing their education, young 
people are not prepared to practice the knowledge 
they have.

At the base of the difficulties in school are two 
major problem areas in the education system, 
registered by young people, and by institutions 
working directly with them. The first is related to the 
teaching material and teaching, and in particular to 
the poor orientation of learning to practice, the large 
volume and lack of focus and structure of the 
curriculum, the passive model, and the lack of an 
interactive approach to teaching. It is necessary to 
apply modern technologies in training and to 
increase the participation of young people and 

adolescents in the process of acquiring knowledge 
by stimulating creative and analytical thinking and 
formulating ideas and vision for their own future. 
The second concerns the way in which schools are 
funded. The formula "more students = more money" 
is valid for both schools and higher education 
institutions. It leads to the vicious practice of 
admitting to upper classes / courses persons who 
have not reached the required level only for the 
purpose of staying in the school / university. This 
leads to a decrease in the overall quality of 
education, as there is no competition. The most 
extreme dimension of the problem is the 
educational paradox to be acquired by illiterate 
young people. In the long run, the striving to 
preserve students at all costs leads to the continually 
decreasing confidence of young people in the 
education system and its potential to be the basis for 

19their development.
The  exaggera ted  for  the  Bulgar ian 

capabilities number of higher education institutions 
develops the mistakes of secondary education and 
thus leads to the presence of many young people 
with "unnecessary diplomas" who have no idea 
what else to do but wait for "someone to give them a 

20job".
The  weakness  o f  h igher  educa t ion 

institutions is that educational practice and applied 
pedagogical approaches have not been sufficiently 
adapted to the development of professional 
expertise, such as inadequate curricula, teaching 
methods and forms of assessment. Skills and 
knowledge are often not practical, and portable 
skills are not given enough attention in the teaching 

21
and assessment process.

According to Deloitte study, less than a 
quarter of respondents think the university has 
prepared them well or at least relatively well for 
practical work. An even smaller share - only 11% - 

22has been helped and well prepared for job search.

17  Yordanova, D.(2013), Prekhod ot visshe obrazovanie kum 
profesionalna realizatshiya- spetshifika, problemi I zainteresovani 
strani, Nauchni trudove na Rusenskiya universitet, tom 52, seriya 
5.1., p.182-186
18  Tomov, T.(2016), Mit ili realnost e kvalifitshiraniyat bulgarin, 
https://trud.bg

19   Unicef (2015), Otshenka na sustoqnieto  I analiz na profila na 
podrastvashtite I mladezhite, koito ne rabotyat, ne uchat I ne se 
obuchavat (NEETs),
 https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2015/NEETs_BG__Final.pdf
20  Deutsche Welle (2016), Ima li koy da raboti v Bulgariya, 
https://offnews.bg/news/Analizi_289/Ima-li-koj-da-raboti-v-
Balgariia_635770.html
21  Yordanova, D.(2013), Prekhod ot visshe obrazovanie kum 
profesionalna realizatshiya- spetshifika, problemi I zainteresovani 
strani, Nauchni trudove na Rusenskiya universitet, tom 52, seriya 
5.1., p.182-186
22   Deloitte Bulagria (2013), Blizo dve treti ot bulgarskite student 
rabotyat ili stazhuvat, http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/ 
04/09/2037761_deloit_bulgariia_blizo_dve_treti_ot_bulgarskite/
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It is necessary to work towards the 
improvement and the adequacy of the coordination 
of the training of staff and their professional 
realization, so that the preparation and qualification 
of the young people is in line with the requirements 
of the available job vacancies in the labor market.

In this direction, schemes should be 
developed to update curricula in the educational 
system to the requirements of the labor market. In 
this way, business will be given the opportunity to 
work with the management of educational 
establishments in order to prepare such training 
programs that will give adequate professional 
qualification to the staff.

One good practice in this regard is the 
possibility of student practices, which provide 
opportunities for young people as they learn to 
reconcile theoretical with practical training. 
According to the aforementioned Deloitte Bulgaria 
survey, the predominant opinion of the students 
surveyed is that internships and employment during 
the course of study open up more opportunities for 
career development. About 70% of young people 
surveyed have passed a traineeship or some kind of 
professional practice, and nearly two thirds are still 

23trained or already have a permanent position.
The aim of the currently implemented 

Student Practices - Phase 1 project is to improve the 
quality of higher education and to  build a good 
relationship between business and higher education 
institutions to facilitate the realization of students 
on the labor market. By practical training in a real 
work environment, students have the opportunity to 
build on their theoretical knowledge, acquire new 
skills and competences, be valued, and learn to 
achieve a visible and clear result of their work. In 
addition, they may receive recommendations from 
employers to facilitate their further professional 
realization. The project is implemented by the 
Ministry of Education and Science under the 
Operational Program "Science and Education for 
Smart Growth" with the support of the European 
Structural and Investment Funds. The project has a 
budget of 37 million levs and it is attended by 48 
universities from the country. By the end of the 
project over 40,000 students are expected to 

24complete their practice.

џ Lack of motivation for young people to 
work

Lack of motivation and values   are among the 
leading reasons why many young people are not 
looking for a job. Generations and social groups 
have forgotten what work is and have become 
"subscribers of the state". Only 20% of those 
registered in the Labor Offices are willing  to start 
work. The rest are expecting social benefits and are 
not looking for employment because they will lose 
the expected support. Thus, about 30 000 jobs, 
including in areas with high unemployment, remain 

25unoccupied.  A large proportion of the unemployed 
youth rely on the funds their parents sent from 
abroad, which in many cases are more than the 
monthly salary they would receive if they work.

The reasons for the lack of motivation are 
varied: the conscious response to the limited 
opportunities for professional realization, the 
discrepancy between the educational level and the 
requirements of the labor market, low pay and 
unwillingness to work or training. Young people 
themselves often point out that they do not work and 
/ or do not study because  "I want to rest / I'm just 
finished" (18%) and "Do not want to  work / learn" 
(11%). 12% do not know why they are in this 

26
situation.

According to Unicef the possible reasons for 
27

these answers are three:
1/. The first is that reluctance to work and 

training stems from parental financial security and 
support that leaves the young person doing 
whatever they see fit without encouraging them to 
develop.

2/. The second possible reason is that behind 
the denial lies the justification for the unfavorable 
situation in which the young person has fallen and 
the cover of the feeling of failure in terms of 
professional realization. Thus the situation is 
presented as a personal choice, not as a lack of 
oppor tuni t ies  and  a  bad  coinc idence  of 
circumstances.

23  Deloitte Bulagria (2013), Blizo dve treti ot bulgarskite student 
rabotyat ili stazhuvat, http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/ 
04/09/2037761_deloit_bulgariia_blizo_dve_treti_ot_bulgarskite/
 http://praktiki.mon.bg/sp/24       

25   Tomov, T.(2016), Mit ili realnost e kvalifitshiraniyat bulgarin, 
https://trud.bg
26    Unicef (2015), Otshenka na sustoqnieto  I analiz na profila na 
podrastvashtite I mladezhite, koito ne rabotyat, ne uchat I ne se 
obuchavat (NEETs),
 https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2015/NEETs_BG__Final.pdf
27    Unicef (2015), Otshenka na sustoqnieto  I analiz na profila na 
podrastvashtite I mladezhite, koito ne rabotyat, ne uchat I ne se 
obuchavat (NEETs),
 https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2015/NEETs_BG__Final.pdf
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3/. The third possible reason is the lack of 
willingness to work or to study as a result of the 
negative impact of the family environment and the 
encirclement, when the role models do not stimulate 
development but, on the contrary, give ideas for 
other opportunities.

Motivation is internal and external. In the 
inner development activity and the responsibility 
for one's own life is intrinsic to the individual. It is a 
function of the character of the young person. 
Active and struggling natures have a much better 
chance of realizing, especially if supported by their 
families. To external motivation, reasons are sought 
outs ide the personal i ty  -  the  amount  of 
remuneration, working conditions, etc. More 
passive youths, with less ambitions and more vague 
g o a l s ,  a r e  t h r e a t e n e d  b y  l o n g e r - t e r m 

unemployment, as they often expect the help to 
come from outside (someone to offer them a job) 
and take no action to  change the situation they are 
in.

џ Lack of practical skills and work habits 
among young people

Another major problem in looking for a job is 
the lack of confidence about their own capabilities 
and skills to formulate their competitive 
advantages. Employers are looking not only for 
technical and academic skills, but also for qualities 
like openness, responsibility and organization. A 
survey conducted in Bulgaria  at the end of 2010 by 
the Business Education Foundation among 119 
employers showed that the most important skills 
and qualities they are looking for in their potential 

28employees are:

28  Umeniya za zaetost- koi sa te I kak da gi razvivame, Naruchnik za mladezhi, Fondatshiya na biznesa za obrazovanieto I NAtshionalen 
tshentur za Evropeyski mladezhki programi I initshiativi, www.fbo.bg/files/Report_Employability_Skills_of_Young_ 
People_in_Bulgaria.doc

Table 2: Qualities and skills tha t employers look for in their employees  
Skills Characteristic  
Professional skills and 
knowledge  

Specific skills and knowledge of the professional field, an 
adequate view of the job  

Readiness and willingness 
to learn 

Receptivity, curiosity, desire for self-improvement, search and 
acceptance of feedback  

Adaptability  Skill to adapt  to corporate culture, flexibility, rapid orientation 
to the changing environment, including skills to work under 
stress and in short terms  

Interpersonal skills  Teamwork skil ls, collaboration, c onflict resolution, community , 
creating contacts  

Efficiency  Ability to handle work tasks with good results  
Self-management skills  Responsibility, autonomy, organization of time and work tasks  
Motivation  Enthusiasm, positive attitude  to work 
Communication in native 
language 

Clear, convincing and literate expression in oral and written 
form 

Foreign Language 
Competencies  

Use (written and spoken) in a foreign language, intercultural 
experience and knowledge  

Self presentation  Skills for successful performance (including when applying for 
a job and during an interview), self -confidence, positivity, 
persuasiveness, business communication and label  

Computer skills  Use of word processing programs, tables, Internet applications  
Office Skills Finding and organizing  information, documents, data; working 

habits; use of office equipment  
Customer Service Skills  Responsiveness, empathy, positive attitude, tact, tolerance, 

patience, kindness  
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Bulgarian employers and young people themselves think that among the skills that young people in 
Bulgaria possess are: readiness and willingness to learn, motivation to work, native language 
communication, computer and creative skills. Young people have the least degree of self-assessment and 
employers' mathematical skills, entrepreneurial skills, professional knowledge and skills, efficiency, 
leadership skills, technical skills, self-management, critical thinking Environments, self-presentation and 

29
office skills.

The Foundation for Business and Education points to a few  more key indicators, which employers 
identify as missing or poorly developed among young people in Bulgaria and which are particularly 

30necessary for the adaptation of the labor market, namely:

Table 3: Skills required by employers to adapt the labor market to young people  
Skills Characteristic  
Knowledge of labor rights 
and obligations  

When can I start work, what documents are needed, what 
contracts are there, insurance, hospital, maternity, tax, what to 
do if my rights are violated  

Creating a convincing  
cover Letter  

Although not required as often as the curriculum vitae, the 
cover  letter plays an equally important role in applying fo r a 
job. Its compilation hampers even more experienced 
candidates, as it requires to express convincingly the 
arguments for work and to advertise their own advantages in 
accordance with the requirements of the employers  

Presentation during an 
interview  

Behavior that is built with experience and can be rehearsed 
and learned with the help of a career consultant  

Job searching  Knowledge of ways to reach workplaces and sources of 
information  

Behavior at work  Employer expectations, company culture - hierarchy, 
communication, protocol, clothing, working time, obligations, 
etc. Internship programs, meetings with employers and alumni 
(former alumni) for exchange of experience, volunteering   
help for the creation o f this skill   

Adequate pay expectations  A real idea of how the skills, experience and knowledge of 
employees are valued in the labor market  

 
29   Umeniya za zaetost- koi sa te I kak da gi razvivame, Naruchnik za 
mladezhi, Fondatshiya na biznesa za obrazovanieto I NAtshionalen 
tshentur za Evropeyski mladezhki programi I initshiativi, 
www.fbo.bg/files/Report_Employability_Skills_of_Young_People
_in_Bulgaria.doc

30   Умения за заетост – кои са те и как да ги развиваме, Наръчник 
за младежи, Фондация на бизнеса за образованието и 
Национален център за Европейски младежки програми и 
инициативи,  www.fbo.bg/f i les/Report_Employabil i ty_ 
Skills_of_Young_People_in_Bulgaria.doc

Ethics  Loyalty, honesty, integrity  
Critical thinking  Analytics, logic, impartiality, precision, depth  
Creative skills  Creativity, innovativeness, resourcefulness, ingenuity, non -

standard thinking  
Entrepreneurial skills  Initiative, enterprise , proactivi ty, business knowledge and sense , 

determination, decision -making  and risk -taking skills  
Leadership skills  Skills to plan, manage and motivate people, make decisions, 

negotiate, etc.  
Technical skills  Specific skills for using software, programs and equipment  
Mathematical skills  Work with  numbers, accuracy, methodicality , accuracy  
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џ Tendency to emigrate abroad
According to the aforementioned Deloitte 

Bulgaria survey, most of the respondents (70%) 
tend to emigrate in case they receive a better job 

31
offer in another country.  Bulgarians most often 
emigrate from 20 to 29 years old.  The high level of 
youth unemployment is one of the main factors 
determining their emigration in their attempts to 
find better places to live and work in the labor 
market. This, in turn, creates problems both for the 
countries hosting the young immigrants and for the 
countries where they come from.

5. Methodology of the study

This study was conducted among 210 young 
people up to 29 years of age - pupils, students and 
graduates from Sofia and the country. 57.1% of 
them are women, 42.9% are men. In the category 
between 15 and 19 years of age, in which young 
people in Bulgaria are still in secondary education, 
only 2.9% of the surveyed fall, 47.6% are in the 
group between 19 and 24 years, the majority of 
which are still students and in the group of those 
already graduated (between 24 and 29 years of age) 
are 49.5% (see Figure 5).

31    Deloitte Bulagria (2013), Blizo dve treti ot bulgarskite student 
rabotyat ili stazhuvat, http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/ 
04/09/2037761_deloit_bulgariia_blizo_dve_treti_ot_bulgarskite/

  

 
Figure 5: Distribution of the youngsters studied by age 

  Most of the young people surveyed are still trained in a higher education institution (65.7%), 
22.9% have already completed their higher education, 8.6% have completed secondary education and have 
not completed a higher education institution. Only 2.8% are still secondary school students (see Figure 6).
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The survey was conducted through a 
questionnaire including 17 closed and 1 open 
question, and on some of the questions the 
participants had the opportunity to express their 
opinion in the "other" answer. The purpose of the 
survey is to investigate young people's attitudes to 
work, which prevent them from finding a job or 
growing up in their careers. Because of the limited 
number of respondents, the survey can not claim for 
representativeness, but could draw the attention of 
researchers and practitioners to further research into 
working attitudes among young people in order to 
support their realization in the labor market. The 
results of the study are processed with MS Excel.

6. Results of the study

The problem of youth unemployment is 
serious and requires a national strategy to solve it. 
As mentioned above in the article, the percentage of 
unemployed Bulgarian youth, as well as those in 
Europe and the world, is still high. A large part of the 
youngsters involved in the survey are already 
working (82.9%), most likely due to the fact that the 
majority of respondents are university graduates or 
are currently studying at a higher education 
institution and for them it is asy to find a job. Among 

the reasons for not working at the moment, the 
remaining 17.1% of the respondents mention first 
the unsatisfactory  pay,  offered by the employers 
(66.7%) (see Figure 7).

Figure 6: Educational status of young people surveyed
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What is worrying is that a large proportion of 
them (50%) do not work because they still rely on 
their parents to support them. According to Eurostat, 
Bulgarians live with their parents relatively late 
until the age of 30, which is above the average for 

32Europe - about 26 years.   According to the author 
of the article, this is most likely due to the 
traditionally stronger attachment of children and 
parents in our country and the lack of financial 
means for independent living. On the other hand, it 
prevents young people from entering the labor 
market because they are not forced to look for jobs 
to survive.

32  Bulgarite zhiveyat s roditelite si do blizo 30 godishna vuzrast 
(2017), http://www.capital.bg/multimedia/infografiki/2017/05/10/ 
2968420_grafika_na_denia_bulgarite_jiveiat_s_roditelite_si_do/

 
Figure 7: Reasons for the lack of work among the youngsters surveyed 

(The sum of the percentages is more than 100 because the respondents had the opportunity to 
give more than one answer) 
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The results of the research also show the 
comparatively low mobility of young people - 
25.7% of them say they would definitely not leave 
the place where they live to start working in their 
specialty, against just 31.4% , definitely change 
their place of residence to develop their careers.

Nearly 1/3 of those surveyed (33.3%) claim 
that they can not find a job in their specialty (see 
Figure 7) and only 25.7% would start any job just to 
work and sustain. Almost 2/3 of the surveyed 
indicate that they would start work in a lower 
position only if the company offers a good salary 
and the opportunity for rapid career development 

33
(see Figure 9).

 
 

Figure 8: Age at which young people in Europe leave their parents' home 
Source: Eurostat 

33  https://novinite.eu/12-000-lv-zaplata-ochakvat-abiturienti-video/
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In contrast to the prevailing opinion in the country and the data reported to the media, the young 
people involved in the present study demonstrate some relatively realistic expectations about the amount of 
pay they expect (or expected) at the start of their first job. Only 8.6% of them point out that they would not 
start working with a salary of less than  1,000 BGN (see figure 10). This, according to the author, is due to 
the fact that many of them are already working some kind of work even if they are not in the specialty and 
they  have focused on what is happening on the labor market in Bulgaria and what are the real opportunities 
for paying for business. Unlike the studies included in this study, according to recently published data in the 
media, graduates of secondary education in 2017  do not know what kind of salary they are expecting, and 
those who still name some amount, it is between 1000 and 2000 , reaching even BGN 12,000.

 
Figure 9: Readiness to start work at a lower position than their qualifications 

Figure 10: Preferred payout level
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To the question "How long after starting work 
you think you need to get a salary increase and 
promotion" the answers are quite mixed- little more 
than half of the respondents respond with between 6 
months and 1 year (25.7% and 28, 6%). Not least, 
however, those who think they need to receive a 
raise and a wage increase after the first month - 20% 
of the surveyed. These results fully correspond to 
the results of another author's study, in which 
respondents of this generation indicate that the two 
strongest factors that would motivate them to start 
work in an organization are high pay and career 

34development.
Many employers believe that young people 

have poor working habits and behavior that 
prevents them from building a good career. As such, 
they indicate lack of initiative, lack of patience and 
persistence, bad working ethics, dissatisfaction with 

35the management, irresponsibility, etc.

The results about what are the attitudes of the 
young people, included in the survey,  after they 
have already started work in an organization are 
interesting. Almost half (43%) of the respondents 
point out that they would work something that does 
not fit into their job descriptions only if this would 
lead to an increase in their remuneration or would 
give them the opportunity for development and 
careers. For 19.3% of respondents it is not a problem 
to be late for work with up to 30 minutes, little more 
than half will not be left after working hours if they 
are not paid for it (see Figure 11).

It is also noticed that the willingness to take risks among the young people surveyed is not very large. 
A large number of them (48.7%) indicated that they would take risks at the workplace only if this would lead 
to an increase in their pay or opportunities for promotion (see Figure 12). Not a few people (9,7%) who 
under no circumstances would take risks at their workplace. This is indicative of the lack of initiative among 
many young people.

35    http://www.manager.bg

34   Kicheva, T. (2017), Management of Employees from Different 
Generations - Challenge for Bulgarian Managers and HR 
Professionals, Journal Economic Alternatives, UNWE Publishing 
Complex, Issue 1, р.103-121

Figure . 11: Attitudes for stay at work after working hours without extra pay
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Figure 12: Readiness to take risks in the workplace

On the question "Would you emigrate abroad," little more than half (61.7%) of the respondents said 
they would. The most frequent reasons for this are: better paid work, studying in a prestigious university 
and lack of legality and order in our country (see Figure 13).

Figure.13: Reasons for the desire for emigration of young people
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According to human resource managers, 
about 27,000 young people leave the country every 
year, with only 2-3% of those who study abroad 

36returning to work in Bulgaria.  Although the 
minimum wage in the country is steadily increasing, 
the incomes of the Bulgarians remain much lower 
than those in the Western European countries. This, 
along with high levels of youth unemployment, 
makes Bulgarian young people emigrate abroad - 
usually Germany, Britain, Spain, Austria. Only 12% 
of the National Representative survey "Bulgarian 
Youth 2013" by the National Center for the Study of 
Public Opinion (NCIOM) said they intended to 
remain abroad for good forever. More often these 
are young people under the age of 18, low educated, 

37
unemployed and untied respondents.

Conclusion

Every young person has the potential to be 
realized and to give him the opportunity to build a 
successful career, which in turn will provide him 
with a good material status, public recognition, will 
give him the right to choose. Bulgaria's EU 
membership gives young people the opportunity for 
professional mobility. Every young person can 
change jobs at any time and accept new challenges 
that will give him additional opportunities for 
development and professional growth.

The results of the study presented in the 
article show that young people in Bulgaria have a 
relatively realistic picture of the labor market in 
Bulgaria, the problems of transition from education 
to employment and the requirements of Bulgarian 
employers. Many of them are willing to work and 
study in Western European countries, but at the 
same time declare their willingness to return to 
Bulgaria and to become long-term in our country.

For this reason one of the main goals of the 
Bulgarian institutions should be to improve the 
opportunities for young people to realize in the 
country. This could be achieved by reforming and 
updating the educational system in the country to 
prepare young people for their professional 
realization. From the business side, more 
internships, training opportunities, and company 
presentations at various career forums could be 

organized to motivate young people to stay and 
work professionally in the country.
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