Асоциация на индустриалния капитал в България
dnevnik.bg
√ Сивата икономика в строителството и туризма намалявала, сочи проучване
http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/11/05/1940175_sivata_ikonomika_v_stroitelstvoto_i_turizma/
Според работодателите за последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни
пункта - до 36.8 на сто. Това показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта "Ограничаване и
превенция на неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, за които съобщи
главният секретар на организацията Милена Ангелова в Добрич.
Неформалната икономика, според работниците и служителите, бележи намаление от 48.6 на сто през 2010 година на
41.3 на сто през 2012 година. Строителството, туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по сиви практики,
а електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката и полиграфията, изненадващо е установило
изследването, цитирано от БТА.
Настъпило е и преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения, като работата без договор вече е
заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг, и допълнително заплащане
"на ръка".
Проучването отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за премахване на
сивия сектор, но част от тях все още слабо се познават, смята Ангелова.
От АИКБ смятат, че по-широка обществено-информационна кампания би създала по-трайни нагласи за нетолериране на
неформалните практики. Анкетираните работодатели посочват с най-висок практически ефект от предприетите мерки
новите разпоредби в Закона за обществените поръчки с оглед на прекратяване на противоречивите и непрозрачни
процедури, както и засилване на правомощията на
Агенцията за обществени поръчки.
Според работодателите ефективни са и ежегодните кампании за деклариране и плащане на здравноосигурителните
вноски и възможността за проверка на внесените осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.
Работниците и служителите смятат за най-ефикасни ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лева, както и
съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП в борбата срещу недекларираната заетост.
БНТ
√ АИКБ: Относителният дял на сивата икономика намалява
http://bnt.bg/bg/news/view/88253/aikb_otnositelnijat_djal_na_sivata_ikonomika_namaljava
Според работодателите за последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни
пункта - до 36,8 на сто. Това показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта "Ограничаване и
превенция на неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ), съобщи главният
секретар на организацията Милена Ангелова на пресконференция в Добрич, предаде БТА.
Неформалната икономика според работниците и служителите бележи намаление от 48,6 на сто през 2010 година на 41,3
на сто през 2012 година. На челно място по сиви практики са електротехниката иелектрониката, парфюмерията и
козметиката и полиграфията, а не строителството, туризмът и здравеопазването,
изненадващо е установило изследването.
Настъпило е и преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения, като работата без договор вече е
заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг, и допълнително заплащане
"на ръка".
Анкетираните работодатели посочват с най-висок практически ефект от предприетите мерки новите разпоредби в
Закона за обществените поръчки с оглед на прекратяване на противоречивите и непрозрачни процедури, както и
засилване на правомощията на Агенцията за обществени поръчки. Според работодателите ефективни са и ежегодните
кампании за деклариране и плащане на здравноосигурителните вноски и възможността за проверка на внесените
осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.
Работниците и служителите смятат за най-ефикасни ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лева, както и
съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП в борбата срещу недекларираната заетост.

Вестник Класа
√ Индустриалци: Сивата икономика намалява
http://www.klassa.bg/News/Read/article/215004_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%
B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%3A+%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0
Има тенденция на намаляване на сивата икономика в България. Това обяви в Добрич главният секретар на Асоциацията
на индустриалния капитал (АИКБ) у нас Милена Ангелова, цитирана от БНР. Тя уточни, че делът на сивия сектор е
намалял с 6% до почти 37%.
Ако през 2010-а година основната “сива” практика е била работа без какъвто и да е било трудов договор, то сега вече
работата без трудов договор не е толкова голям проблем, посочи Ангелова. По думите й сега проблемът е, че
договорите не са на реалната работна заплата. “Договорът или е на минимална работна заплата, или пък на по-ниска
сума, но винаги включва доплащане в плик. Това е новото предизвикателство”, смятат от бизнес асоциацията.
Според изследване 64 на сто от работодателите признават, че работата в сивия сектор дава бързи печалби, а 85 на сто
твърдят, че законите не се прилагат еднакво за всички.
Най-честите “сиви” практики са укриване на печалби, нефактуриране на сделки, неплащане на дължимия данък печалба,
доплащане на ръка, контрабанден внос и износ.
Вестник 24 часа
√ Сивият сектор намалял с 6% за 2 години
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1619972
Сивият сектор у нас се е свил от 42,2% през 2010 г. до 36,8%, сочи социологическо изследване на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), информира Дарик.
Същевременно се повишава броят на трудовите договори и намалява заплащането под минималния праг за отделните
браншове.
По-добри през тази година са и показателите за издаването на фактури и събираемостта на ДДС.
Ако през 2010 г. сиви практики са били наблюдавани главно главно в строителството, туризма и здравеопазване, сега
начело са секторите електроника и електротехника, парфюмерия и козметика и полиграфия, каза Милена Ангелова,
главен секретар на АИКБ.
От организацията смятат, че борбата със сивата икономика ще продължи още 10-15 години. В близко време трябва да се
въздейства върху причините за сивите практики в бизнеса - като тежките административни изисквания и нормативната
база.
Вестник Труд
√ Спад на сивия сектор с 6%
http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=1620067
Делът на сивия сектор у нас е намалял от 42,2% през 2010 г. до 36,8%. Това сочи социологическо изследване на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитирано от Дарик.
Същевременно се повишава броят на трудовите договори и намалява заплащането под минималния праг за отделните
браншове.
По-добри през тази година са и показателите за издаването на фактури и събираемостта на ДДС.
Ако през 2010 г. сиви практики са били наблюдавани главно главно в строителството, туризма и здравеопазване, сега
начело са секторите електроника и електротехника, парфюмерия и козметика и полиграфия, каза Милена Ангелова,
главен секретар на АИКБ.
От организацията смятат, че борбата със сивата икономика ще продължи още 10-15 години. В близко време трябва да се
въздейства върху причините за сивите практики в бизнеса - като тежките административни изисквания и нормативната
база.
Вестник Стандарт
√ Сивата икономика като сламка за удавника
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/sivata_ikonomika_kato_slamka_za_udavnika-167785.html
Шумен/Добрич. В условията на криза сивата икономика е като сламка за удавника. Много от родните предприемачи са
убедени, че тя може да ги спаси от фалит. Това сочат резултатите от социологическите проучвания по проекта
“Ограничаване и превенция на неформалната икономика” на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Мотивите на бизнеса да не “осветляват” част от дейността си са най-вече икономически. Проучването е показало, че
предприемачите прибягват до непозволени способи заради възможността за бърза печалба, усещането за нисък риск за
наказуемост и убеждението, че законите не се прилагат еднакво за всички стопански субекти.
Въпреки това се забелязват и положителни тенденции, отбеляза главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова. По
думите й все повече намаляват лицата, които са склонни да работят без трудов договор, отчита се и спад в ръста на
укритите данъци, акцизи и мита. Като цяло се работи на светло, но има спорадични случаи на нарушения, може би

заради кризата, заяви Ангелова. Тя отбеляза, че според работодателите за последните две години относителният дял на
сивата икономика е намалял с 6 % - до 36.8 на сто. Работниците и служителите пък са на мнение, че намалението е от
48.6 на сто на 41.3 на сто.
Данните от проучването сочат, че строителството, туризмът и здравеопазването са изместени от челните места по сиви
практики за сметка на електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката и полиграфията.
Според Ангелова темата за сивата икономика ще стои на дневен ред в страната още 10-15 години, като се отчита, че 3
пъти е нараснала чувствителността на медиите по темата. Само работещо електронно правителство, може да пресече
корупционните практики, убедени са предприемачите.
√ Не вярваме на държавата
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?article=430328
Недоверието в държавата, бюрокрацията, ниското качество на публичните услуги и ниският жизнен стандарт са основни
причини немалка част от населението в една или друга степен да работи в сивата икономика. Това сочат
социологическите проучвания по проекта "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" на Асоциацията на
индустриалния капитал, които бяха представени в Шумен. Мотивите на бизнеса да не "осветляват" част от дейността си
са най-вече икономически. Предприемачите прибягват до непозволени способи заради възможността за бърза печалба,
усещането за нисък риск за наказуемост и убеждението, че законите не се прилагат еднакво за всички. Но се забелязват
и положителни тенденции, каза главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова. Намаляват хората, които са склонни да
работят без трудов договор, отчита се и спад в укритите данъци. Според работодателите за 2 години делът на сивата
икономика е паднал с 6 процентни пункта до 36,8%. Работниците са на мнение, че намалението е от 48,6% на 41,3%.
Вестник Монитор
√ Сивата икономика се сви с още 6%
http://www.monitor.bg/article?id=361208
Относителният дял на сивата икономика е намалял с 6% - до 36,8 на сто за последните две години. Това показват
резултатите от социологическо проучване сред работодателите в рамките на проекта "Ограничаване и превенция на
неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитирани от главния секретар
на организацията Милена Ангелова в Добрич, предаде вчера БТА.
Строителството, туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по сиви практики, а електротехниката и
електрониката, парфюмерията и козметиката и полиграфията, изненадващо е установило изследването.
Настъпило е и преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения, като работата без договор вече е
заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг, и допълнително заплащане
"на ръка".
Проучването отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за премахване на
сивия сектор, но част от тях все още слабо се познават, според Ангелова. Според работодателите особено ефективни за
премахване на сивата икономика са ежегодните кампании за деклариране и плащане на здравноосигурителните вноски
и възможността за проверка на внесените осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.
Работниците и служителите смятат за най-ефикасни ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лева, както и
съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП в борбата срещу недекларираната заетост.
investor.bg
√ Делът на сивата икономика е намалял до 37%
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/delyt-na-sivata-ikonomika-e-namalial-do-37,142417/
Според работодателите за последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял с 6
процентни пункта - до 36,8 на сто. Това показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
предаде БТА.
Неформалната икономика според работниците и служителите бележи намаление от 48,6 на сто през 2010 година на 41,3
на сто през 2012 година.
Строителството, туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по сиви практики, а електротехниката и
електрониката, парфюмерията и козметиката, както и полиграфията, установява изследването.
Настъпило е и преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения, като работата без договор вече
е заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг, и допълнително
заплащане "на ръка".
Проучването отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за премахване на
сивия сектор, но част от тях все още слабо се познават, сочат изводите от проучването.
От асоциацията на индустриалците смятат, че по-широка обществено-информационна кампания би създала по-трайни
нагласи за нетолериране на неформалните практики.
Според работодателите ефективни са и ежегодните кампании за деклариране и плащане на здравно-осигурителните
вноски и възможността за проверка на внесените осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.

Работниците и служителите смятат за най-ефикасни ограничаването на разплащанията в брой над 15 хиляди, както и
съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП в борбата срещу недекларираната заетост.
Ако през 2010 година основната сива практика е била работа без какъвто и да е било трудов договор, то сега вече
работата без трудов договор не е толкова голям проблем, а това, че се работи на договор, но той не е на реалната
стойност на възнаграждението. Договорът е или на минимална работна заплата, или пък на по-ниска сума, но винаги
включва доплащане в плик. Това е новото предизвикателство, заяви Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията
на индустриалния капитал, цитирана от БНР.
64 на сто от работодателите признават, че работата в сивия сектор дава бързи печалби, а 85 на сто твърдят, че законите
не се прилагат еднакво за всички.
Все още бизнесът признава, че основната причина да работи на сиво дори не е икономическият стимул, по-скоро е
множеството и тежки за обслужване административни изисквания - така прокламираното електронно правителство
просто не се случва.
По думите на Милена Ангелова най-честите сиви практики са укриване на печалби, нефактуриране на сделки,
неплащане на дължимия данък печалба, доплащане на ръка, контрабанден внос и износ.
dnes.dir.bg
√ Електротехниката, електрониката и козметиката водят по ”сиви практики”
http://dnes.dir.bg/news/kozmetika-elektrotehnika-siva-ikonomika-12348131
Относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни пункта - до 36,8 на сто, за последните две години,
смятат работодатели. Електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката, и полиграфията са начело по
"сиви практики".
Това показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта "Ограничаване и превенция на
неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщи главният секретар на
организацията Милена Ангелова на пресконференция в Добрич, предаде БТА.
Неформалната икономика според работниците и служителите намалява от 48,6 на сто през 2010 г. на 41,3 на сто през
2012 г.
Строителството, туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по "сиви практики", а електротехниката и
електрониката, парфюмерията и козметиката и полиграфията, изненадващо установило изследването.
Настъпило е и преструктуриране в трудовоправните отношения, като работата без договор вече е заменена с работа по
договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг, и допълнително заплащане "на ръка".
По-рано днес стана ясно, че 49% от работещите българи заявяват, че биха се захванали с втора работа. Данните са от
последното национално-представително проучване на „Галъп Интернешънъл”, проведено в началото на октомври.
Проучването на АИКБ отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за
премахване на сивия сектор, но част от тях все още слабо се познават, каза Ангелова.
От АИКБ смятат, че по-широка обществено-информационна кампания би създала по-трайни нагласи за нетолериране на
неформалните практики. Анкетираните работодатели посочват с най-висок практически ефект от предприетите мерки
новите разпоредби в Закона за обществените поръчки с оглед на прекратяване на противоречивите инепрозрачни
процедури, както и засилване на правомощията на Агенцията за обществени поръчки.
Нарушенията при обществените поръчки нарастват, отчетоха наскоро обаче от Института за правни анализи и
изследвания. При 85% са открити нарушения и най-често те са свързани с манипулиране на самата поръчка.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова заяви, че почти няма тръжна процедура,
която да не е обжалвана след провеждането й.
Според работодателите ефективни са и ежегодните кампании за деклариране и плащане на здравноосигурителните
вноски и възможността за проверка на внесените осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.
Работниците и служителите смятат за най-ефикасни ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лева, както и
съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП в борбата срещу недекларираната заетост.
grada.bg
√ Мерки за ограничаване и превенция на неформалната икономика
http://grada.bg/136955/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD/
Днес Шумен бе домакин на дискусия на тема “Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари?”, проведена в
рамките на проекта “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Потърсен бе адекватен отговор на
въпроса как да бъде ефективно ограничен сивият сектор, който в условията на продължаваща икономическа криза,
изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните системи и краде от легалния бизнес.
Проектът „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” се изпълнява от Асоциация на индустриалния
капитал в България, в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и
Република България, по препоръка на Европейската комисия за насърчаване на съвместните действия на социалните
партньори. Целта на проекта е ограничаване и превенция на неформалната икономика в България, както и в пилотните

сектори машиностроене, електротехника, информационни технологии, инфраструктурно строителство, лека
промишленост, парфюмерия и козметика, млекопреработване, туризъм, небанкови финансови услуги и услуги от общ
интерес и създаване на обществена нетърпимост към всички нейни форми и прояви.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и възможностите, които предлага в подкрепа на бизнеса в
България представи по време на дискусията д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ.
Присъстващите се запознаха с резултатите от социологическите проучвания по проекта “Ограничаване и превенция на
неформалната икономика” и потенциалните мерки за ограничаване и превенция на неформалната икономика . В
дебатите се включи Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ.
На пресконференция д-р Милена Ангелова представи резултатите от социологическите проучвания по проекта
“Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Тя анализира резултатите от оценките на ефекта на мерките,
които правителството е приело през последните три години за ограничаване на неформалната икономика. Представени
бяха възможностите за включване в борбата с този вид икономика.
Според социолозите темата за неформалната икономика ще бъде централна в дневния ред на обществото поне в
близките 10-15 години. Основания за този извод са запазващите се изключително високи нива на толерантност и
търпимост към неформалните практики. Продължава да бъде висока психологическата нагласа и компромисното
възприемане на определен вид неформални практики. Все още широко разпространена е готовността за работа без
договор, работата на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки. Ако през 2010 година типичната
неформална практика е работата без договор, то през 2012 година неформалността се е „преместила“ в посока работа
по договор за сума равна или малко над минималния осигурителен праг и допълнително заплащане „на ръка“.
С най-висок практически ефект за мерки за ограничаване и превенция на неформалната икономика в изследването се
сочат приемането на нови разпоредби на Закона за обществените поръчки, свързани със засилване на ролята и
правомощията на Агенцията за обществени поръчки и прекратяването на противоречивите и непрозрачни процедури.
Според работодателите ефективни са ежегодните кампании за деклариране и плащане на здравно-осигурителните
вноски, възможността за провека на редовността на плащанията, извършени от работодателя за осигуровки, чрез
издаването на персонален идентификационен номер, задължението за предаване по дистанционна връзка на данни,
позволяващи текущо да се определят наличните количества горива в обектите за търговия с течни горива. Като
ефективна мярка се сочи и изискването на производителите на акцизни стоки да монтират уреди, данните от които се
изпращат в реално време в агенция „Митници“.
Работниците и служителите сочат за мерки с най-висок ефект, ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лева,
както и осъществяването на съвместни проверки от ИА „Главна инспекция по труда“ и териториалните структури на
НАП.
topnovini.bg
√ Българинът работел в сивата икономика заради недоверие в държавата
http://topnovini.bg/node/44853
Недоверието в държавата, тежката административна машина, ниското качество на публичните услуги и ниският жизнен
стандарт са основни причини немалка част от населението в една или друга степен да работи в сивата икономика. Това
сочат резултатите от социологическите проучвания по проекта “Ограничаване и превенция на неформалната
икономика” на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), които бяха представени на пресконференция в хотел
“Шумен” днес.
Мотивите на бизнеса да не “осветляват” част от дейността си пък са най-вече икономически. Проучването е показало, че
предприемачите прибягват до непозволени способи заради възможността за бърза печалба, усещането за нисък риск за
наказуемост и убеждението, че законите не се прилагат еднакво за всички стопански субекти. Бизнесът е и на мнение, че
сивата икономика спасява част от фирмите от фалит по време на криза.
Въпреки това се забелязват и положителни тенденции, отбеляза главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова. По
думите й, все повече намаляват лицата, които са склонни да работят без никакъв трудов договор, отчита се и спад в
ръста на укритите данъци, акцизи и мита. “Като цяло се работи на светло, но има спорадични случаи на нарушения,
може би заради кризата”, заяви Ангелова. Тя отбеляза, че според работодателите за последните две години
относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни пункта - до 36.8 на сто. Работниците и служителите пък
са на мнение, че намалението е от 48.6 на сто на 41.3 на сто.
Данните от проучването сочат, че строителството, туризмът и здравеопазването са изместени от челните места по сиви
практики, за сметка на електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката и полиграфията.
√ Сивата икономика в строителството и туризма намалявала, сочи проучване
http://www.topnovini.com/archive.php?g=3866246
Според работодателите за последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни
пункта - до 36.8 на сто. Това показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта "Ограничаване и
превенция на неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, за които съобщи
главният секретар на организацията Милена Ангелова в Добрич.Неформалната икономика, според работниците и
служителите, бележи намаление от 48.6 на сто...

mediapool.bg
√ Има тенденция на намаляване на сивата икономика в България
http://www.mediapool.bg/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news199198.html
Има тенденция на намаляване на сивата икономика в България. Това обяви в Добрич Милена Ангелова, главен секретар
на Асоциацията на индустриалния капитал у нас. Тя уточни, че намалелият с 6 на сто ръст на сивия сектор се дължи и на
чувствителността на медиите, които са увеличили публикациите си на тази тема.
Ако през 2010 година основната сива практика е била работа, без какъвто и да е било трудов договор, то сега вече
работата без трудов договор не е толкова голям проблем. Проблемът е, че се работи на договор, но договорът не е на
реалната стойност. Той или е на минимална работна заплата, или пък на по ниска сума, но винаги включва доплащане в
плик. Това е новото предизвикателство".
64 на сто от работодателите признават, че работата в сивия сектор дава бързи печалби, а 85 на сто твърдят, че законите
не се прилагат еднакво за всички. Според Милена Ангелова причините за сивата икономика остават.
"Все още бизнесът казва, че основната причина да работи на сиво дори не е икономическият стимул, по-скоро е
множеството и тежки за обслужване административни изисквания. Така прокламираното електронно правителство
просто не се случва", каза още тя.
По думите на Милена Ангелова най-честите сиви практики са покриване на печалби, нефактуриране на сделки,
неплащане на дължимия данък печалба, доплащане на ръка, контрабанден внос и износ.
darikfinance.bg
√ Срив на сивия сектор
http://darikfinance.bg/novini/84441/%D1%F0%E8%E2+%ED%E0+%F1%E8%E2%E8%FF+%F1%E5%EA%F2%EE%F0
За последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни пункта - до 36.8 на сто. Това
показват резултатите от проучване в рамките на проекта "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" на
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/.
Строителството, туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по сиви практики. Вместо тях напред излизат
електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката и полиграфията, изненадващо показва изследването.
Настъпило е и преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения, като работата без договор вече е
заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг, и допълнително заплащане
"на ръка".
Проучването отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за премахване на
сивия сектор. От АИКБ смятат, че по-широка обществено-информационна кампания би създала по-трайни нагласи за
нетолериране на неформалните практики.
Според анкетираните работодатели най-висок практически ефект за ограничаване на сивия сектор са имали новите
разпоредби в Закона за обществените поръчки. Те са ограничили противоречивите и непрозрачни процедури и са
засилили правомощията на Агенцията за обществени поръчки.
Друга ефективна мярка са ежегодните кампании за деклариране и плащане на здравноосигурителните вноски и
възможността за проверка на внесените осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.
От своя страна служителите смятат за най-ефикасни мерки срещу сивия сектор ограничаването на разплащанията в брой
над 15 000 лева и съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП в борбата срещу недекларираната
заетост.
telegraf.bg
√ Преглед на основните теми в шуменския печат
http://www.focus-news.net/?id=n1714568
"Бойко Борисов откри нови мощности в "Алкомет" е водещото заглавие във вестник „Топ новини”. Премиерът Бойко
Борисов преряза лентата на нови производствени мощности в шуменското предприятие “Алкомет” АД днес, а след това
официално стартира машините. На церемонията, съвпаднала с Деня на металурга, във валцовия цех на завода
присъстваха над 150 официални лица, сред които министрите на икономиката Делян Добрев, на земеделието и храните
Мирослав Найденов и на социалната политика Тотю Младенов, посланикът на Република Турция в България Исмаил
Арамаз, областният управител Димитър Александров, кметът на Шумен Красимир Костов, депутати и представители на
големите фирми от металургичния бранш. Премиерът откри реконструирания централен площад в Смядово. Премиерът
Бойко Борисов и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов откриха реконструирания централен
площад в Смядово. Ремонтните дейности са осъществени по проект “Реконструкция и рехабилитация на обществени
площи в град Смядово” по програма “Развитие на селските райони 2007-2013” (ПРСР). С проекта, който е на стойност 1
063 636 лв., финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР е извършено цялостно

преустройство на централния градски площад с полагане на нова декоративна настилка, изграждане на водно огледало
и сцена за мероприятия, полагане на ново парково осветление и изграждане на две нови детски площадки в два
квартала в града.
Българинът работел в сивата икономика заради недоверие в държавата, е друг водещ акцент. Недоверието в
държавата, тежката административна машина, ниското качество на публичните услуги и ниският жизнен стандарт са
основни причини немалка част от населението в една или друга степен да работи в сивата икономика. Това сочат
резултатите от социологическите проучвания по проекта “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”
на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), които бяха представени на пресконференция в хотел “Шумен”
днес.
Министър-председателят откри нови производствени мощности в „Алкомет“ АД e водещо заглавие и във вестник
„Шуменска заря”. Министър-председателят Бойко Борисов откри нови производствени мощности в „Алкомет“ АД в Деня
на металурга днес. Така един от най-мащабните инвестиционни проекти в шуменската компания на стойност 15
милиона евро стартира успешно. Очаква се, след като машините заработят на пълни мощности в началото на 2013
година капацитетът на валцовия цех от 55 000 тона годишно да достигне 80 000 тона. КНСБ няма да отстъпи от
ключовите си искания. „Няма да отстъпим от нашите ключови искания“, заяви днес президентът на КНСБ Пламен
Димитров при откриване на срещата в Шумен за свършеното досега по национална кампания за информиране и
консултиране „Бъди инфо“. „Ние няма да отстъпим от няколко ключови наши искания и на първо място за хората, които
са най-зле, за заетите в социалните дейности и социалните домове. Те са едни от най-ниско платените и най-тежките
длъжности в цялата публична сфера. Премиерът преряза лентата на обновения център в Смядово е друг водещ акцент.
Премиерът Бойко Борисов преряза тази сутрин лентата на обновения център в Смядово, реконструиран изцяло със
средства от програмата за развитие на селските райони, от мярката за обновяване на населените места. Повече от 1.063
млн. лв. влязоха в общината, за да бъде променен облика на стария площад с изграждане на декоративна настилка,
алеи, припомни кмета на Смядово Иванка Петрова.
mashu.bg
√ Делът на сивата икономика спада
http://mashu.bg/novini.php?_nid=5885
Има спад на дела на сивата икономика и към 2011 година е бил около 36%, а за тази се очаква да е около 30. Намаляват
хората съгласни на работят без трудови договори, но за съжаление се увеличават тези, които се съгласяват да работят на
договори с по-лоши условия от реалните, сподели д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ, която очерта
основните тенденции, отчетени за последните две години в проведено изследване по проблема. Специалистката
запозна с резултатите от него участниците в дискусия на тема „Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари”
днес в хотел „Шумен”. Инициативата е по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, осъществен
от Асоциацията на индустриалния капитал в България по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Интересен извод от проведеното изследване е, че за две години се е променила групата на най-проблемните сектори в
икономиката и докато през 2010 година там са попадали строителсво, туризъм и здравеопазване, за тази година
проблемни се очертават електротехника и електроника. Ангелова не успя да уточни какви са причините за това, но найвероятно е заради многобройните проверки във фирми от първата група.
„За първи път от 20 години насам държавата прави нещо за ограничаване на сивата икономика. Въведе се пакет от девет
мерки. И въпреки големия шум повечето хора не са информирани за тях”, каза Миглена Ангелова.
Като най-успешни мерки срещу сивта икономика и работодателите и работниците и служителите определят
реформирането на ЗОП. Работодателите отдават голямо значение и на кампаниите за деклариране и плащане на
здравните вноски, а служителите на плащането на работните заплати по банков път. На всеки шест месеца асоциацията
представя доклад пред обществен съвет, председателсван от заместник-министър на финансите Боряна Пенчева.
Накрая Ангелова обясни и че като не си декларираме доходите, правим малка печалба в краткосрочен план, но в
дългосрочен формираме голяма загуба, тъй като обществените фондове са по-малки и като отидем на лекар в държавна
болница, няма как да получим по-добри условия и ще се налага да търсим частен и да платим за услугата. Държавните
училища не могат да предоставят по-добри условия за децата ни и това се отнася за всички държавни дейности.
shownews.eu
√ Констатират спад на дела на сивата икономика
http://www.shownews.eu/readnews:konstatirat-spad-na-dela-na-sivata-ikonomika
За последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни пункта - до 36,8 на сто. Това
показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта "Ограничаване и превенция на неформалната
икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Резултатите бяха представени от главния
секретар на организацията Милена Ангелова на пресконференция в Добрич, предаде БТА.
Неформалната икономика според работниците и служителите бележи намаление от 48,6 на сто през 2010 година на 41,3
на сто през 2012 година.
Изненадваща констатация в изследването е фактът, че на челно място по сиви практики са електротехниката и
електрониката, парфюмерията и козметиката и полиграфията, а не строителството, туризмът и здравеопазването.

Настъпило е и преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения. Работата без договор вече е
заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг, и допълнително заплащане
"на ръка".
Анкетираните работодатели посочват с най-висок практически ефект от предприетите мерки новите разпоредби в
Закона за обществените поръчки с оглед на прекратяване на противоречивите и непрозрачни процедури, както и
засилване на правомощията на Агенцията за обществени поръчки.
Според работодателите ефективни са и ежегодните кампании за деклариране и плащане на здравноосигурителните
вноски и възможността за проверка на внесените осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.
Работниците и служителите смятат за най-ефикасни ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лева, както и
съвместните проверки срещу недекларираната заетост, извършвани от Главната инспекция по труда и Националната
агенция за приходите (НАП).
dariknews.bg
√ Сивата икономика се свива, сочи проучване
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=989556
Ясна тенденция на ограничване на сивата икономика в България има в последните две години, съобщиха
от Асоциацията на индустриалния капитал, които правят проучване по темата, финансирано по ОП "Развитие на
човешките ресурси". От 2010 г. насам от организацията са провели редица обучения, анкети, срещи и инициират
законодателни промени. Последното социалогическо проучване, излязло преди три дни, сочи, че според
работодателите сивият сектор се е свил от 42.2% преди 2 години до 36.8%. Данните сочат още повишаване на
количеството сключени трудови договори и намаляване на заплащането под минималното за даден бранш. По-добри
резултати за 2012-а се отчитат и при издаването на фактури и събираемостта на ДДС.
Променили са се браншовете, които работят със сиви практики. Ако през 2010-а те са били главно строителство,
туризъм и здравеопазване, сега начело са електроника и електротехника, парфюмерия и козметика и полиграфия. Това
съобщи Милена Ангелова - главен секретар на Асоциацията. От организацията смятат, че борбата със сивата икономика
ще продължи още 10-15 години. В близко време трябва да се въздейства върху причините бизнесът да избира сиви
практики - като тежките административни изисквания и нормативната база.
Оценката на анкетираните за предприетите от правителството 9 мерки за борба със сивата икономика показва, че найголям ефект има новият Закон за обществени поръчки и ролята на Агенцията за обществени поръчки, ежегодните
кампании за здравно-осигурителни вноски, дистанционната връзка с НАП, безкешовите разплащания и проверките на
Инспекцията по труда.
От Асоциацията ще проведат срещи в 12 от по-малките градове в страната, за да оповестят данните от проучването си
върху сивия сектор в България. Днес те са и в Шумен, следват Търговище, Русе, Нова Загора и др.
blitz.bg
√ “Сивата” икономика намалява и се преструктурира
http://www.blitz.bg/news/article/163391
За последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни пункта - до 36,8 на
сто. Това показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта "Ограничаване и превенция
на неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).Строителството,
туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по сиви практики, а електротехниката и електрониката,
парфюмерията и козметиката, както и полиграфията, установява изследването.
Настъпило е и преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения, като работата без договор вече е
заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг и допълнително заплащане
"на ръка".
Проучването отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за премахване на
сивия сектор, но част от тях все още слабо се познават, сочат изводите от проучването.
64 на сто от работодателите признават, че работата в сивия сектор дава бързи печалби, а 85 на сто твърдят, че законите
не се прилагат еднакво за всички.
Все още бизнесът признава, че основната причина да работи на сиво дори не е икономическият стимул, по-скоро е
множеството и тежки за обслужване административни изисквания - така прокламираното електронно правителство
просто не се случва.
Най-честите сиви практики са укриване на печалби, нефактуриране на сделки, неплащане на дължимия данък печалба,
доплащане на ръка, контрабанден внос и износ.
dobrichmedia.com
√ Отчитат намаление на сивия сектор в България
http://www.dobrichmedia.com/06-11-8.html
Дискусия на тема “Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари?” се проведе вчера в Добрич. Организатор
на проявата е най-представителната работодателска организация в България - Асоциация на индустриалния капитал. На

събитието бяха представени и резултатите от социологическо проучване, което оценява ефекта от мерките, предприети
от правителството за ограничаване на сивата икономика през периода 2010-2012 г. Социологическото проучане е част от
проект “Ограничаване и превенция на неформална икономика”. Резултатите представи главния секретар на асоциацията
д-р Милена Ангелова.
Изследването показва, че част от мерките срещу сивия сектор са все още слабо познати сред работодателите и
служителите им. За подобряване на ситуацията би допринесло повишаване на общественото внимание и сериозна
информационна кампания по темата.
novina.bg
√ Сивата икономика в строителството и туризма намалявала, сочи проучване
http://novina.bg/2012/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D1%82/
Според работодателите за последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни
пункта – до 36.8 на сто. Това показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта „Ограничаване и
превенция на неформалната икономика“ на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, за които съобщи
главният секретар на организацията Милена Ангелова в Добрич.
Неформалната икономика, според работниците и служителите, бележи намаление от 48.6 на сто през 2010 година на
41.3 на сто през 2012 година. Строителството, туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по сиви ...
dobrudja-news.net
√ Ясни правила от държавата за стимулиране на икономиката ще подобрят условията за бизнес
http://dobrudja-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=46562&Itemid=27
Представители на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъдиха днес в Добрич как да бъде ограничен
сивият сектор. Срещата бе по инициатива на най-широко представителната организация на работодателите в България –
Асоциация на индустриалния капитал в България. В нея участваха главният секретар на АИКБ – д-р Милена Ангелова и
изпълнителният директор на АИКБ – Добрин Иванов. В дискусията бяха очертани основните начини и похвати, чрез
които да бъде ефективно ограничен сивият сектор, който, особено в условията на продължаваща икономическа криза,
изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните системи и краде от легалния бизнес. Бе оценена ползата от
мерките, предприети от държавата през последните години за справяне с този проблем. Представени бяха и резултатите
от социологическо проучване по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, според които през
последните 3 години е постигнат съществен напредък в ограничаване на неформалната икономика. Участниците се
обединиха около мнението, че въвеждането и спазването на ясни правила от страна на държавата за стимулиране на
“светлата” икономика би подобрило чувствително условията на правене на бизнес. Анализите на емпиричните данни
показват, че темата за неформалната икономика ще бъде в центъра на дневния ред на обществото поне в близките 10 15 години, предвид запазващите се изключително високи нива на толерантност и търпимост към неформалните
практики. Регистрираният напредък е обнадеждаващ, но продължава да бъде висока психологическата нагласа и
компромисното възприемане на определен вид неформални практики. Все още широко е разпространена готовността
за работа без договор, работа на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки. Като ключов фактор
за ограничаване и превенция на неформалната икономика бе определена по-добрата информираност на обществото за
характера и целите на прилаганите мерки, който би повишил ефекта от мерките, а също и би изградил по-трайни нагласи
за нетолериране на неформалните практики.
Проведената среща е част от обществено информационната кампания по проект “Ограничаване и превенция на
неформалната икономика”.
infostock.bg
√ АИКБ: Относителният дял на сивата икономика е намалял до 36.8%
http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/39314
Според работодателите за последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни
пункта - до 36.8%, показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта Ограничаване и превенция
на неформалната икономика на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), стана ясно на
пресконференция.
Неформалната икономика според работниците и служителите бележи намаление от 48.6% през 2010 г. на 41.3% през
2012 г. Строителството, туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по сиви практики, а тяхното място са
заели електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката и полиграфията.
Настъпило е и преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения, като работата без договор вече е
заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг и допълнително заплащане
на ръка.

Проучването отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за премахване на
сивия сектор, но част от тях все още слабо се познават. От АИКБ смятат, че по-широка обществено-информационна
кампания би създала по-трайни нагласи за нетолериране на неформалните практики. Анкетираните работодатели
посочват с най-висок практически ефект от предприетите мерки новите разпоредби в Закона за обществените поръчки с
оглед на прекратяване на противоречивите и непрозрачни процедури, както и засилване на правомощията на Агенцията
за обществени поръчки.
Според работодателите ефективни са и ежегодните кампании за деклариране и плащане на здравноосигурителните
вноски и възможността за проверка на внесените осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.
Работниците и служителите смятат за най-ефикасни ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лв., както и
съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП в борбата срещу недекларираната заетост.
financebg.com
√ Сенчестата икономика се преструктурира в други форми
http://financebg.com/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%
D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8.html?print=1&tmpl=component
Относителният дял на сивата икономика е намалял с 6% - до 36,8 на сто за последните две години.
Това показват резултатите от социологическо проучване сред работодателите в рамките на проекта "Ограничаване и
превенция на неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитирани от
главния секретар на организацията Милена Ангелова на пресконференция в Добрич, информира БТА.
Неформалната икономика според работниците и служителите бележи намаление от 48,6 на сто през 2010 година на 41,3
на сто през 2012 година. Строителството, туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по сиви практики, а
електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката и полиграфията, изненадващо е установило
изследването.
Настъпило е и преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения, като работата без договор вече е
заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг, и допълнително заплащане
"на ръка".
Проучването отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за премахване на
сивия сектор, но част от тях все още слабо се познават, каза Ангелова. От АИКБ смятат, че по-широка общественоинформационна кампания би създала по-трайни нагласи за нетолериране на неформалните практики.
Анкетираните работодатели посочват с най-висок практически ефект от предприетите мерки новите разпоредби в
Закона за обществените поръчки с оглед на прекратяване на противоречивите и непрозрачни процедури, както и
засилване на правомощията на Агенцията за обществени поръчки. Според работодателите ефективни са и ежегодните
кампании за деклариране и плащане на здравноосигурителните вноски и възможността за проверка на внесените
осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.
Работниците и служителите смятат за най-ефикасни ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лева, както и
съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП в борбата срещу недекларираната заетост.
vnews.bg
√ Сивият сектор се свил с 6%
http://vnews.bg/news/60274
Делът на сивия сектор у нас е намалял от 42,2% през 2010 г. до 36,8%. Това сочи социологическо изследване на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитирано от Дарик.
Същевременно се повишава броят на трудовите договори и намалява заплащането под минималния праг за
отделните браншове.
По-добри през тази година са и показателите за издаването на фактури и събираемостта на ДДС.
Ако през 2010 г. сиви практики са били наблюдавани главно главно в строителството, туризма и здравеопазване,
сега начело са секторите електроника и електротехника, парфюмерия и козметика и полиграфия, каза Милена
Ангелова, главен секретар на АИКБ.
От организацията смятат, че борбата със сивата икономика ще продължи още 10-15 години. В близко време
трябва да се въздейства върху причините за сивите практики в бизнеса – като тежките административни
изисквания и нормативната база.

ekipnews.com
√ Сивата икономика в България намалява
http://www.ekipnews.com/news/bulgaria/bylgariq/sivata_ikonomika_v_bylgariq_namalqva_/142137/?page=38
Относителният дял на сивата икономика е намалял с 6% до 36,8 на сто, за последните две години, смятат работодатели.
Електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката, и полиграфията са начело по "сиви практики". Това
показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта "Ограничаване и превенция на неформалната
икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Неформалната икономика според работниците и служителите намалява от 48,6 на сто през 2010 г. на 41,3 на сто през
2012 г.
Строителството, туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по "сиви практики". Изместват ги
електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката и полиграфията.
Работата без договор вече е заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг,
и допълнително заплащане "на ръка".
Проучването на АИКБ отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за премахване
на сивия сектор, но част от тях все още слабо се познават, заяви главният секретар на организацията Милена Ангелова на
пресконференция в Добрич.
От АИКБ смятат, че по-широка обществено-информационна кампания би създала по-трайни нагласи за нетолериране на
неформалните практики.
Според работодателите ефективни са и ежегодните кампании за деклариране и плащане на здравноосигурителните
вноски и възможността за проверка на внесените осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.
Работниците и служителите смятат за най-ефикасни ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лева, както и
съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП в борбата срещу недекларираната заетост.
news.data.bg
√ Изненадващо сивият сектор в България е намалял с 6%
http://news.data.bg/2/bulgaria/400673/%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%
89%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB-%D1%81-6
Делът на сивия сектор у нас е намалял от 42,2% през 2010 г. до 36,8%. Това сочи социологическо изследване на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитирано от Дарик.
Същевременно се повишава броят на трудовите договори и намалява заплащането под минималния праг за отделните
браншове.
По-добри през тази година са и показателите за издаването на фактури и събираемостта на ДДС. Ако през 2010 г. сиви
практики са били наблюдавани главно главно в строителството, туризма и здравеопазване, сега начело са секторите
електроника и електротехника, парфюмерия и козметика и полиграфия, каза Милена Ангелова, главен секретар на
АИКБ.
От организацията смятат, че борбата със сивата икономика ще продължи още 10-15 години. В близко време трябва да се
въздейства върху причините за сивите практики в бизнеса - като тежките административни изисквания и нормативната
база.
insmarket.bg
√ Сивият сектор намалял с 6% за 2 години
http://insmarket.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB-%D1%81-6%D0%B7%D0%B0-2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_l.a_at.4_i.366265.html
Борбата със сивата икономика ще продължи още 10-15 години
Сивият сектор у нас се е свил от 42,2% през 2010 г. до 36,8%, сочи социологическо изследване на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), информира Дарик. Същевременно се повишава броят на трудовите договори
и намалява заплащането под минималния праг за отделните браншове.
По-добри през тази година са и показателите за издаването на фактури и събираемостта на ДДС.
Ако през 2010 г. сиви практики са били наблюдавани главно главно в строителството, туризма и здравеопазване, сега
начело са секторите електроника и електротехника, парфюмерия и козметика и полиграфия, каза Милена Ангелова,
главен секретар на АИКБ.
От организацията смятат, че борбата със сивата икономика ще продължи още 10-15 години. В близко време трябва да се
въздейства върху причините за сивите практики в бизнеса - като тежките административни изисквания и нормативната
база.

idobrich.com
√ Ясни правила от държавата за стимулиране на икономиката ще подобрят условията за бизнеса
http://www.idobrich.com/qsni_pravila_ot_dyrjavata_za_stimulirane_na_ikonomikata_shte_podobrqt_usloviqta_za_biz/novina
Представители на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъдиха днес в Добрич как да бъде ограничен
сивият сектор. Срещата бе по инициатива на най-широко представителната организация на работодателите в България Асоциация на индустриалния капитал в България. В нея участваха главният секретар на АИКБ - д-р Милена Ангелова и
изпълнителният директор на АИКБ - Добрин Иванов. В дискусията бяха очертани основните начини и похвати, чрез които
да бъде ефективно ограничен сивият сектор, който, особено в условията на продължаваща икономическа криза,
изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните системи и краде от легалния бизнес. Бе оценена ползата от
мерките, предприети от държавата през последните години за справяне с този проблем. Представени бяха и резултатите
от социологическо проучване по проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика", според които през
последните 3 години е постигнат съществен напредък в ограничаване на неформалната икономика. Участниците се
обединиха около мнението, че въвеждането и спазването на ясни правила от страна на държавата за стимулиране на
"светлата"икономика би подобрило чувствително условията на правене на бизнес. Анализите на емпиричните данни
показват, че темата за неформалната икономика ще бъде в центъра на дневния ред на обществото поне в близките 10 15 години, предвид запазващите се изключително високи нива на толерантност и търпимост към неформалните
практики. Регистрираният напредък е обнадеждаващ, но продължава да бъде висока психологическата нагласа и
компромисното възприемане на определен вид неформални практики. Все още широко е разпространена готовността
за работа без договор, работа на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки. Като ключов фактор
за ограничаване и превенция на неформалната икономика бе определена по-добрата информираност на обществото за
характера и целите на прилаганите мерки, който би повишил ефекта от мерките, а също и би изградил по-трайни нагласи
за нетолериране на неформалните практики. Проведената среща е част от обществено информационната кампания по
проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика".
mirela.bg
√ СИВАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ НАМАЛЯВА
http://www.mirela.bg/imoti-varna/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0-offer27295.html
Има тенденция на намаляване на сивата икономика в България. Това обяви в Добрич Милена Ангелова - главен секретар
на Асоциацията на индустриалния капитал у нас, предаде БНР. Тя уточни, че намалелият с 6 на сто ръст на сивия сектор
се дължи и на чувствителността на медиите, които са увеличили публикациите си на тази тема: „Ако през 2010-а година
основната сива практика е била работа без какъвто и да е било трудов договор, то сега вече работата без трудов договор
не е толкова голям проблем. Проблемът е, че се работи на договор, но договорът не е на реалната стойност. Той или е
на минимална работна заплата, или пък на по ниска сума, но винаги включва доплащане в плик. Това е новото
предизвикателство.
64 на сто от работодателите признават, че работата в сивия сектор дава бързи печалби, а 85 на сто твърдят, че законите
не се прилагат еднакво за всички. Според Милена Ангелова причините за сивата икономика остават: Все още бизнесът
казва, че основната причина да работи на сиво, дори не е икономическият стимул, по-скоро е множеството и тежки за
обслужване административни изисквания. Така прокламираното електронно правителство просто не се случва.
По думите на Милена Ангелова, най-честите сиви практики са покриване на печалби, нефактуриране на сделки,
неплащане на дължимия данък печалба, доплащане на ръка, контрабанден внос и износ.
profit.bg
√ Сивата икономика в България намалява
http://profit.bg/news/Sivata-ikonomika-v-Bulgariya-namalyava/nid-97996.html
Има тенденция на намаляване на сивата икономика в България. Това обяви в Добрич Милена Ангелова - главен секретар
на Асоциацията на индустриалния капитал у нас, предаде БНР. Тя уточни, че намалелият с 6 на сто ръст на сивия сектор
се дължи и на чувствителността на медиите, които са увеличили публикациите си на тази тема:
„Ако през 2010-а година основната сива практика е била работа без какъвто и да е било трудов договор, то сега вече
работата без трудов договор не е толкова голям проблем. Проблемът е, че се работи на договор, но договорът не е на
реалната стойност. Той или е на минимална работна заплата, или пък на по ниска сума, но винаги включва доплащане в
плик. Това е новото предизвикателство.
64 на сто от работодателите признават, че работата в сивия сектор дава бързи печалби, а 85 на сто твърдят, че законите
не се прилагат еднакво за всички. Според Милена Ангелова причините за сивата икономика остават:
Все още бизнесът казва, че основната причина да работи на сиво, дори не е икономическият стимул, по-скоро е
множеството и тежки за обслужване административни изисквания. Така прокламираното електронно правителство
просто не се случва.

По думите на Милена Ангелова, най-честите сиви практики са покриване на печалби, нефактуриране на сделки,
неплащане на дължимия данък печалба, доплащане на ръка, контрабанден внос и износ.
bulfax.com
√ Сивата икономика в България намалява
http://www.bulfax.com/?q=node/2847948
Относителният дял на сивата икономика е намалял с 6% до 36,8 на сто, за последните две години, смятат работодатели.
Електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката, и полиграфията са начело по "сиви практики".
Това показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта "Ограничаване и превенция на
неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
dobrich.info
√ Намалява делът на сивата икономика, според проучване
http://www.dobrich.info/novini/article/174521/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Представителите на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъдиха днес в Добрич как да бъде ограничен
сивият сектор. Срещата бе по инициатива на най-широко представителната организация на работодателите в България –
Асоциация на индустриалния капитал в България. В нея участваха главният секретар на АИКБ – д-р Милена Ангелова и
изпълнителният директор на АИКБ – г-н Добрин Иванов.
В дискусията бяха очертани основните начини и похвати, чрез които да бъде ефективно ограничен сивият сектор, който,
особено в условията на продължаваща икономическа криза, изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните
системи и краде от легалния бизнес. Бе оценена ползата от мерките, предприети от държавата през последните години
за справяне с този проблем.
Представени бяха и резултатите от социологическо проучване по проект “Ограничаване и превенция на неформалната
икономика”, според които през последните 3 години е постигнат съществен напредък в ограничаване на неформалната
икономика. Участниците се обединиха около мнението, че въвеждането и спазването на ясни правила от страна на
държавата за стимулиране на “светлата” икономика би подобрило чувствително условията на правене на бизнес.
Анализите на емпиричните данни показват, че темата за неформалната икономика ще бъде в центъра на дневния ред на
обществото поне в близките 10 - 15 години, предвид запазващите се изключително високи нива на толерантност и
търпимост към неформалните практики. Регистрираният напредък е обнадеждаващ, но продължава да бъде висока
психологическата нагласа и компромисното възприемане на определен вид неформални практики. Все още широко е
разпространена готовността за работа без договор, работа на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без
осигуровки.
Като ключов фактор за ограничаване и превенция на неформалната икономика бе определена по-добрата
информираност на обществото за характера и целите на прилаганите мерки, който би повишил ефекта от мерките, а
също и би изградил по-трайни нагласи за нетолериране на неформалните практики.
Проведената среща е част от обществено информационната кампания по проект “Ограничаване и превенция на
неформалната икономика”.
Приключилото на 2 ноември 2012 г. социологическо проучване по проект “Ограничаване и превенция на неформалната
икономика” оценява ефекта от мерките, които правителството предприе през последните три години за премахване на
сивия сектор. Отчитат се и първите положителни резултати.
Изследването показва, че част от мерките все още слабо се познават. Една по-широка обществено информационна
кампания би допринесла за повишаване на ефекта от тяхното прилагане и за изграждането на по-трайни нагласи за
нетолериране на неформалните практики.
Анализите на емпиричните данни показват, че темата за неформалната икономика ще бъде централна в дневния ред на
обществото поне в близките 10 - 15 години. Основанието за този извод са запазващите се изключително високи нива на
толерантност и търпимост към неформалните практики. В оценките на двете целеви групи – работодатели и наети лица,
се регистрират специфични различия, което е нормално и логично в контекста на различните им позиции в социалноикономическия живот. Като цяло, продължава да бъде висока психологическата нагласа и компромисното възприемане
на определен вид неформални практики. Все още широко е разпространена готовността за работа без договор, работа
на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки, като едни от социално допустимите „компромиси”.
Положително е, че оценките на двете целеви групи говорят за настъпило преструктуриране в неформалните практики в
трудово-правните отношения. Ако през 2010 г. типичната неформална практика е работата без договор, то през 2012 г.
неформалността се е „преместила” към друга практика – работа по договор за сума, равна или малко над минималния
осигурителен праг и допълнително заплащане „на ръка”. Настъпилото преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения отчитат и двете целеви групи, което показва, че промяната е сериозна, има реални измерения и
изисква адекватно адресиране.

С най-висок практически ефект до този момент са следните мерки за ограничаване и превенция на неформалната
икономика:
• Приемане на нови разпоредби на Закона за обществените поръчки, свързани със засилване на ролята и
правомощията на Агенцията за обществени поръчки;
• Приемане на нови разпоредби на Закона за обществените поръчки с оглед прекратяване на противоречивите и
непрозрачни процедури.
Според работодателите ефективни са и:
• Провеждане на ежегодни кампании за деклариране и плащане на здравно-осигурителните вноски;
• Възможност за проверка на редовността на плащанията, извършени от работодателя за осигуровки чрез издаване на
персонален идентификационен номер (ПИК);
• Задължение за предаване по дистанционна връзка на данни, позволяващи текущо да се определят наличните
количества горива в обектите за търговия с течни горива;
• Изискването производителите на акцизни стоки (алкохол и горива) да монтират уреди, данните от които се изпращат
в реално време в Агенция "Митници".
Според работниците/служителите най-висок ефект имат:
• Ограничаване на разплащанията в брой над 15000 лв.;
• Осъществяване на съвместни проверки между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и териториалните
структури на Националната агенция по приходите с цел засилване на борбата срещу недекларираната заетост.
radiovarna.bnr.bg
√ За две години сивият сектор в икономиката се е свил с около 6 процента
http://radiovarna.bnr.bg/News/Dobrich/Pages/bizues.aspx
Това съобщиха в Добрич от Асоциацията на индустриалния капитал. През 2010 г. 42 % от работодателите са смятали, че
има сиви практики в бизнеса. Сега такава позиция имат близо 37 на сто. Подобни са нагласите и в категорията на
работниците и служителите, според които делът на сивата икономика също е намалял с 6 на сто. Данните са от
проучване, проведено по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.
economynews.bg
√ АИКБ: Сивата икономика намалява
http://www.economynews.bg/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0-news38614.html
Според работодателите за последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни
пункта - до 36,8%. Това показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта "Ограничаване и
превенция на неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, за които съобщи
главният секретар на организацията Милена Ангелова на
пресконференция в Добрич, цитирана от БТА. Неформалната икономика според работниците и служителите бележи
намаление от 48,6% през 2010 година на 41,3% през 2012 година. Строителството, туризмът и здравеопазването вече не
са на челно място по сиви практики, а електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката и полиграфията,
изненадващо е установило изследването. Настъпило е и преструктуриране на сивите практики в трудовоправните
отношения, като работата без договор вече е заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния
осигурителен праг, и допълнително заплащане "на ръка". Проучването отчита първите положителни резултати от
мерките, които правителството предприе за премахване на сивия сектор, но част от тях все още слабо се познават, каза
Ангелова. От АИКБ смятат, че по-широка обществено-информационна кампания би създала по-трайни нагласи за
нетолериране на неформалните практики. Анкетираните работодатели посочват с най-висок практически ефект от
предприетите мерки новите разпоредби в Закона за обществените поръчки с оглед на прекратяване на противоречивите
и непрозрачни процедури, както и засилване на правомощията на Агенцията за обществени поръчки. Според
работодателите ефективни са и ежегодните кампании за деклариране и плащане на здравноосигурителните вноски и
възможността за проверка на внесените осигуровки чрез издаване на персонален идентификационен номер.
Работниците и служителите смятат за най-ефикасни ограничаването на разплащанията в брой над 15 000 лева, както и
съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП в борбата срещу недекларираната заетост.
hotline.bg
√ Спад на сивия сектор с 6%
http://hotline.bg/2012/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81-6/
Делът на сивия сектор у нас е намалял от 42,2% през 2010 г. до 36,8%. Това сочи социологическо изследване на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитирано от Дарик.

Същевременно се повишава броят на трудовите договори и намалява заплащането под минималния праг за отделните
браншове.
По-добри през тази година са и показателите за издаването на фактури и събираемостта на ДДС.
Ако през 2010 г. сиви практики са били наблюдавани главно главно в строителството, туризма и здравеопазване, сега
начело са секторите електроника и електротехника, парфюмерия и козметика и полиграфия, каза Милена Ангелова,
главен секретар на АИКБ.
От организацията смятат, че борбата със сивата икономика ще продължи още 10-15 години. В близко време трябва да се
въздейства върху причините за сивите практики в бизнеса – като тежките административни изисквания и нормативната
база.
radioshumen.bnr.bg
√ Делът на сивата икономика у нас е 25 на сто
http://radioshumen.bnr.bg/News/Shumen/Pages/Delut-na-sivata-ikonomika-u-nas-e-25-na-sto.aspx
Делът на сивата икономика у нас е 25 на сто, като намалението спрямо 2010 г. е с около 6%. Това сочи национално
изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България, проведено през миналата седмица сред
представители на бизнеса и работници от всички сфери. Данните бяха изнесени днес в Шумен от д-р Милена Ангелова,
главен секретар на Асоциацията, по време на дискусия на тема „Как да спрем сивата икономика да краде от нашите
пари?”. Чуйте повече от Милена Ангелова в звуковия файл.
Дискусии по темата за ограничаване на сивата икономика ще се проведат във всички големи български градове. В края
на годината предложенията, направени по време на срещите, ще бъдат обобщени, след което ще бъдат предоставени
на финансовите експерти в правителството. Ще се обсъдят отново на кръгла маса, в която могат да участват
представители на всички браншове, финансисти и университетски преподаватели.
dnes.bg
√ Безработицата нарасна до 11,5% през третото тримесечие
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2012/11/05/bezraboticata-narasna-do-11-5-prez-tretoto-trimesechie.172271
Според предварителните резултати от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната
сила през третото тримесечие на 2012 година безработицата в страната се увеличава с 1,3 процентни пункта в сравнение
със същото тримесечие на 2011 г. Според НСИ безработните вече са 393 хиляди, а коефициентът на безработица е
11,5%.
Само перди ден социалният министър Тотю Младенов заяви, че няма да има ръст на безработицата догодина, а основна
цел на министерството е да задържи нивото й през 2013 г. на ниво от 11-12%. Той се аргументира със стартирането на
различни програми в подкрепа на бизнеса за запазване и разкриване на нови работни места, по които министерството е
предвидило 72 млн. лв. Според Младенов тези средства ще помогнат на малките и средни предприятия, вместо да
съкращават хора, да имат стимули да назначават нови.
Представителите на бизнеса, експерти и икономисти обаче са на друго мнение по отношение на очакванията за нивото
на безработицата през 2013 година.
Бизнесът е скептичен за заложеното равнище на безработицата през 2013 година в проекта за бюджет на държавата. От
две големи бизнес организации – Българската стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал изразиха
сериозни съмнения, че планираното ниво на безработица от 10,3% догодина ще се постигне.
При гласуването на проектобюджета за следващата година в комисия изпълнителният председател на камарата
Божидар Данев подложи на съмнение прогнозата на финансовото министерство. Според него управляващите имат
твърде оптимистично очакване за безработицата при предвиждан ръст на БВП от 1,8% за 2013 година. Данев смята, че за
да се състои този ръст на заетостта, БВП през 2013 г. трябва да е поне 3,5%, а такъв не се очертава.
Прогнозата на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев е, че безработицата ще
продължи да се увеличава и догодина, макар и с по-бавни темпове. Той смята, че нивото й ще се задържи над 12%.
Икономисти прогнозират задържане на нивото на безработицата. Председателят на Центъра за икономическо
развитие Георги Прохаски смята, че тя ще остане на ниво от 11-12% догодина, а в краткосрочен план не може да се
очаква сериозно намаление. Поне още няколко години няма да има спад в равнището на безработицата. А
понижаването й ще е бавен процес, който ще отнеме поне три-четири години, преди да има по-осезаемо понижаване,
смята Прохаски. Според икономиста основният проблем на пазара на труда е, че икономиката не предоставя стимули на
бизнеса да привлича нова работна ръка.
Още преди публикуването на проекта за бюджет за 2013 година в бюлетин на Института за пазарна
икономика икономистът Петър Ганев коментира, че е задължително дебатите около Бюджет 2013 да се превърнат в
разговор за работните места. Според него вместо да се търси някакво административно покачване на заплатите в
частния сектор, по-добре да се мисли как да се намалят тежестите върху труда. Въпреки че традиционно се говори
повече за безработица, отнасяща се до търсещите работа, данните за заетостта са тези, които са показателни за
потенциала и развитието на дадено общество – неслучайно Европейската комисия поставя стратегически цели
за заетост, а не за безработица", отбелязва още Петър Ганев.
Разчетите на бившия социален министър Иван Нейков са за стабилизиране или леко нарастване на безработицата през
следващата година. Той базира прогнозата си на няколко фактора. Очаква се многохора да не се появят в официалната

статистика, защото не вярват на системата и ще продължат работа в сивия сектор. Очаква се нарастване на броя на така
наречените „обезкуражени“ безработни – тези, които въобще не виждат смисъл да се регистрират на борсата,
тъй като многобройните опити, които са правили, не са довели до решение на проблема им.
Бившият шеф на Националния осигурителен институт (НОИ) Йордан Христосков също очерта пред Investor.bg мрачна
картина за пазара на труда. Според така заложените прогнози догодина би трябвало да бъдат разкрити едва 12 хиляди
нови работни места, което е много тревожно като се има предвид, че през миналата година в страната са закрити 400
хиляди работни места.
Христосков посочи още, че в момента в предприятия, които агонизират, работят около 200 хиляди души, които всеки
момент могат да бъдат освободени. Прогнозите за равнището на безработицата през 2013 година според него, са
обезпокоителни. Реалната безработица в България е значително по-висока от прогнозираната в проектобюджета за 2013
година, каза експертът. Реално нивото й е около 15%, при заложено равнище от 10,3 на сто в проекта за бюджет.
perspektivi.info
√ Конкурс “Млад мениджър”
http://perspektivi.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2386&Itemid=421
Фондация “Еврика” съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал в България организират ежегоден конкурс за
наградата “ЕВРИКА” за Млад мениджър.
Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през
годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие.
Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят
участието си.
Заявките-предложения трябва да съдържат информация за:
имената и рождената дата;
адрес за кореспонденция, телефон и e-mail;
основна професия, къде и какво е завършил, допълнителна квалификация, какви езици владее и в каква степен;
кратко описание на професионалната кариера;
принос за просперитета на фирмата и постиженията през последната година, в т.ч.:
* бизнес резултати;
* личен принос за развитие на бизнеса;
* професионални качества на кандидата;
* иновативност, качество и бизнес съвършенство;
* социална отговорност на бизнеса;
* изграждане на партньорства.
Журито, съставено от компетентни специалисти, ще направи предварителна селекция по предоставените резултати и
доказателства и обективно и непреднамерено ще определи участниците в заключителния етап. Победителят ще бъде
определен след провеждане на среща с журито, за да могат да се изявят знанията и способностите.
Носителят на наградата „ЕВРИКА” ще получи слава и престиж, паметна пластика и почетен диплом.
Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във Фондация „ЕВРИКА” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх
Евтимий” 1.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99
e-mail: office@evrika.org
Краен срок: 15 декември 2012 г.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Заетостта продължава да спада
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/05/1940506_zaetostta_produljava_da_spada/?ref=novo24
Пазарът на труда продължава да стагнира - броят на заетите все още спада, а безработицата се катери нагоре. Това
показват предварителните данни за третото тримесечие на годината, обявени от Националния статистически институт.
Хубавата новина е, че броят на безработните през третото тримесечие на годината спрямо предходното е намалял до
392.9 хил. души и е 11.5%. В същото време обаче показателят остава по-висок на годишна база с 1.3 процентни пункта.
Броят на заетите също продължава да намалява и те са с 20.6 хил. по-малко спрямо третото тримесечие на 2011 г.
Икономистите отбелязват, че това е най-малкият спад от началото на годината. Показателят обаче все още е
отрицателен, а прогнозите са възстановяването на пазара на труда да се случи най-рано догодина. Дори и очакванията,
заложени в проектобюджета на България за 2013 г., също са консервативни. Според експертите от Министерството на
финансите броят на заетите догодина ще се стабилизира на нивото от 2012 г., а слабо нарастване на броя работни места
може да се очаква чак в края на следващата година.
Оттласкване от дъното
Общият брой на заетите лица е малко над 3 млн. души, а относителният им дял от населението на 15 и повече
навършени години - 47.9%, отчита НСИ. "Заетост около 3 млн. души може би е дъното, но все пак сме далече от това,

което имаме като цели. Останалите икономически индикатори (като например БВП) вече успяха да тръгнат нагоре,
докато при заетостта досега това не се беше наблюдавало", обясни Петър Ганев, икономист от Института за пазарна
икономика. Той допълва, че коефициентът на заетост във възрастовата група 15 - 64 години расте и достига 60.6%. Това
обаче е далеч под добрите години, когато той стигаше над 70%.
Механични ефекти
Броят на заетите е сред най-точните индикатори какво се случва на пазара на труда. Според Георги Ангелов от институт
"Отворено общество" коефициентът на заетост се вдига, макар че броят на заетите намалява, и това се дължи най-вече
на намаляващото население. Коефициентът на икономическа активност също се увеличава през третото тримесечие на
2012 г. спрямо същия период на 2011 г., като ръстът е почти 2% (виж. графиката). И този ефект обаче може да бъде
обяснен механично. "Тези, които излизат от работоспособна възраст, са повече, отколкото тези, които влизат", каза
Ангелов.
Друго възможно обяснение е, че е намалял броят на обезкуражените лица - хора, които нямат работа, но са се отказали
да търсят такава. Безработните лица са се увеличили на годишна база през третото тримесечие на 2012 г. с 46.4 хил.
души, докато заетите са намалели с 20.6 хил. Това би могло да означава, че повече хора започват да си търсят работа и
така влизат в статистиката на икономически активните. И тази бройка е по-голяма от хората, които са изгубили работата
си. "Надеждите за намиране на работа са по-големи спрямо миналата година", отбеляза и Петър Ганев.
Все пак пазарът на труда е последният показател, който реагира на икономическия ръст или спад. Например заетите
започнаха да спадат още в началото на кризата през 2009 г., но най-много бяха изгубените работни места в началото на
следващата - 2010 г. Тогава през първото тримесечие на годината икономиката загуби цели 250 хил. работни места, а за
третото тримесечие на 2012 г. те са около десет пъти по-малко.
Вестник 24 часа
√ Дянков: Бюджет 2013 позволява повече пари за пенсии и образование
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1620307
"Бюджет 2013 е по-свободен и по-спокоен в сравнение с предишни бюджети, защото сме постигнали финансова
стабилност", заяви в Смолян министърът на финансите Симеон Дянков, съобщи БНР.
"Виждате, че в момента сме на балансиран бюджет, така че можем да си позволим по-спокоен бюджет, в смисъл доста
повече пари за пенсионери, доста повече пари за системата на образованието плюс тези допълнителни 50 милиона,
които споменах - 20 милиона за учители и 30 милиона за детски градини, инфраструктурата има близо половин милиард
повече, допълни Симеон Дянков. Смисълът е по-спокоен бюджет и за мен да защитавам в парламента и за нашите
депутати, но се направиха и доста други промени," посочи вицепремиерът.
"В митническото дознание, което вече ни помага да казваме, че не само тази година ще имаме увеличение на приходите
там, а ще имаме увеличение и в следващата година, и едната оставаща стъпка за мен и за моя екип в следващите дватри месеца е да се опитаме да направим същото и в системата на НАП, данъчно дознание", каза още министърът на
финансите.
Бюджет 2013, който беше приет на първо четене, предвижда растеж на БВП от 1,9%, увеличение на пенсиите от 1 април
догодина и на мимималната работна заплата от 1 януари.
Връщането на болниците на общините е било грешка
Връщането на болниците на общините, започнато през 2000-а година, е било изцяло погрешна политика. Това заяви
финансовият министър Симеон Дянков в Смолян по повод ситуацията с болницата в Девин.
Тази идея с времето е довела до натрупване на големи задължения, каза още финансовият министър.
Общинското ръководство в Девин е натрупало най-много дългове през 2007-2008 г. "Общината едва ли може да се
справи занапред и затова предложихме варианта държавно търговско дружество, което поема медицинската услуга в
района. Ако този модел проработи, може да стане пример и официална политика", обясни министър Дянков.
Законовата база съществува, по-скоро трябва промяна в стратегията за медицинска помощ, смята вицепремиерът и
министър на финансите.
Той допълни, че освен задълженията на девинската болница са постъпили зявления за около 30 млн. лв. дългове и от
други общински болници в страната - в Оряхово и Белоградчик.
Финансовият министър бе в родопския град за участие в дискусия на тема „Смолян - нови маршрути за културен и еко
туризъм в областта".

