
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
ТВ 7 
 
√ Спад на сивата икономика у нас 
http://tv7.bg/news/economy/9517862.html 
Спад на сивата икономика през последните две години регистрират от Асоциацията на индустриалния капитал. Според 
изследване, представено в Русе, делът й е намалял до 25-30%. 
Данните сочат, че чувствително намалява и най-масовото нарушение – работа без трудови договори. В същото време се 
увеличава сключването на договори за минимална работна заплата или на половин работен ден, като доплащането на 
реалното възнаграждение става "под масата". 
Според бизнеса най-ефективното средство срещу сивата икономика е въвеждането на електронно правителство. 
 
БНТ Русе 
 
√ Как да се справим със сивата икономика? 
http://www.bntruse.tv/news.php?id=83492 
Според бизнеса , през последните две години сивата икономика в страната е намаляла с пет пункта и в момента е между 
25 и 30 %. Данните са на Асоциацията на индустриалния капитал в България и КНСБ. Най-много нелегални практики има 
в браншовете електротехника, парфюмерия, козметика и полиграфия. 
Анализът показва, че в близките 15 години сивата икономика в страната ще продължи да процъфтява. Все още много 
служители са с нагласата да работят без трудов договор, без осигуровки или да правят други социални компромиси, за 
да оцелеят. Според социологическото проучване , едва 8 % са изрядните българи, които декларират всичките си доходи. 
64 на сто от фирмите вярват , че работата в сивия сектор дава бързи печалби, наказуемостта е минимална и рискът си 
заслужава. Тежките за обслужване административни изисквания са основната причина, която тласка бизнеса в сивата 
икономика, твърдят експертите. 
Скандинавските страни могат да се похвалят с най-ниската сива икономика- едва 10 %, при условие , че разумният праг 
за една държава е 7 %. През следващите 10 -15 години усилията на България ще са насочени към ограничаването на 
неформалната икономика с 15 на сто. 
 
БНР 
 
√ Отчетен е лек спад в сивата икономика в страната 
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News_bg/Pages/0611-3.aspx 
Шест на сто спад на сивата икономика са регистрирани в страната за последните две години. Това сочи изследването на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. В момента сивата икономика е между 25 и 30 %, като от 
строителството, здравеопазването и туризма се е пренасочила към електротехниката, козметиката и парфюмерията. 
Данните от изследването сочат, че чувствително е намаляло най-масовото нарушение – работа без трудови договори. В 
същото време се увеличава сключването на договори за минимална работна заплата или на 4 часа, като доплащането на 
реалното възнаграждение става на ръка. Намалява и търговията без отчетни документи, като една от причините е 
свързването на касовите апарати с Националната агенция по приходите /НАП/. Едва 8 % от хората вярват, че всички 
декларират реалните си доходи, но въпреки това тенденцията е оптимистична. Целта, която си поставя България, е 
сивата икономика да стигне до нива от 10-15 %. В Европейския съюз например, най-ниският процент на икономика в 
сянка е около 10 % и той се наблюдава в Скандинавските страни. В страните от Централна и Западна Европа е 15 %, а в 
Южна Европа, Румъния и България 20-30 %. 
 
novinite.bg 
 
√ Сивата икономика в България се свила с 6% за 2 години 
http://novinite.bg/articles/23618/Sivata-ikonomika-v-Balgariya-se-svila-s-6-za-2-godini 
Сивата иконимика в България се е свила с 6% през последните две години, отчитат от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
В момента сивата икономика е между 25 и 30 % сочат данните от изследване на асоциацията, представено в Русе от 
председателят й Васил Велев и главният секретар Милена Ангелова. 
Освен това от строителството, здравеопазването и туризма сивата икономика се е пренасочила към електротехниката, 
козметиката и парфюмерията, предаде БГНЕС. 
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Данните от изследването сочат, че чувствително е намаляло най-масовото нарушение – работа без трудови договори. В 
същото време се увеличава сключването на договори за минимална работна заплата или на 4 часа, като доплащането на 
реалното възнаграждение става на ръка. 
Намалява и търговията без отчетни документи, като една от причините е свързването на касовите апарати сНАП. 
Едва 8 % от хората обаче вярват, че всички декларират реалните си доходи, но въпреки това тенденцията е 
оптимистична. 
„Целта, която си поставя България, е да стигне до нива от 10-15 %. В Европейския съюз например, най-ниският процент 
на икономика в сянка е около 10 % и той се наблюдава в Скандинавските страни," отбелязват от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
В страните от Централна и Западна Европа е 15 %, а в Южна Европа, Румъния и България – 20-30 %. 
Според АИКБ вероятно темата за сивата икономика ще бъде във фокуса на общественото внимание още поне 10-15 
години, като през това време трябва да се снижи процентът. 
Въвеждането на електронното правителство е вариантът, който ще пресече корупцията и ще намали възможностите за 
нелегален бизнес, смятат от асоциацията. 
 
vesti.bg 
 
√ АИКБ: 6 % спад в сивата икономика за две години у нас 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5266531 
6 % спад на сивата икономика са регистрирани у нас за последните две години. Това сочи изследването на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България, което бе представено днес в Русе от председателя на УС на АИКБ Васил Велев и 
главния секретар на АИКБ Милена Ангелова, предаде кореспондентът на БГНЕС в града. 
В момента сивата икономика е между 25 и 30 %, като от строителството, здравеопазването и туризма се е пренасочила 
към електротехниката, козметиката и парфюмерията.  
Данните от изследването сочат, че чувствително е намаляло най-масовото нарушение – работа без трудови договори. В 
същото време се увеличава сключването на договори за минимална работна заплата или на 4 часа, като доплащането на 
реалното възнаграждение става на ръка. Намалява и търговията без отчетни документи, като една от причините е 
свързването на касовите апарати с НАП. Едва 8 % от хората вярват, че всички декларират реалните си доходи, но въпреки 
това тенденцията е оптимистична.  
Целта, която си поставя България, е да стигне до нива от 10-15 %. В Европейския съюз например, най-ниският процент на 
икономика в сянка е около 10 % и той се наблюдава в Скандинавските страни. В страните от Централна и Западна Европа 
е 15 %, а в Южна Европа, Румъния и България – 20-30 %. Според АИКБ вероятно темата за сивата икономика ще бъде във 
фокуса на общественото внимание още поне 10-15 години, като през това време трябва да се снижи процентът. 
Въвеждането на електронното правителство е вариантът, който ще пресече корупцията и ще намали възможностите за 
нелегален бизнес, смятат от асоциацията. 
 
marica.bg 
 
√ Сивият бизнес се свил до 36.8 процента 
http://marica.bg/show.php?id=92955 
Сивата икономика се е свила до 36.8%, показва социологическо проучване на Асоциацията на индустриалния капитал, 
направено по проект“Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Строителството, туризмът и 
здравеопазването обаче вече не са на челно място по сиви практики. Първенци са браншове като електротехниката, 
електрониката, парфюмерията и козметиката. 
Работата без договор вече е заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг, 
сочат резултатите от изследването. Допълнителното заплащане “на ръка” обаче продължава да съставлява немалка част 
от заплатата на наетия персонал. 
Асоциацията на индустриалния капитал вече отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството 
предприе за премахване на сивия сектор, коментира Милена Ангелова, главен секретар на организацията. Новите 
разпоредби в Закона за обществените поръчки, които ограничават противоречивите и непрозрачни процедури, както и 
увеличените правомощия на Агенцията за обществени поръчки са посочени от работодателите като мерки с висок 
практически ефект. 
Болшинството от работниците и служителите посочват като добри примери ограничаването на разплащанията в брой 
над 15 000 лева, както и съвместните проверки на Главната инспекция по труда и НАП срещу недекларираната заетост. 
 
dariknews.bg 
 
√ Кои са най-сивите сектори в България в момента 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=990192 
Електротехника, Парфюмерия и козметика и Полиграфия са браншовете с най-разпространени практики в сивия сектор. 
Това сочат резултатите от проучване на Асоциация на индустриалния капитал, извършено по проект “Ограничаване и 
превенция на неформалната икономика”. За 2010 година класацията е била друга-тогава най-сивите сектори са били 
Строителство, Туризъм и Здравеопазване. 
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Анализите сочат още, че основните фактори, които тласкат бизнеса към сивата икономика са тежките административни 
тежести и липсата на нови електронни услуги. Все още е висока и готовността на работници за включване в сивия сектор, 
заради ниски доходи. Въпреки това обаче за последните две години делът на сивия сектор се е свил с 5-6 процентни 
пункта. Това означава че към момента той е между 25-30% за България. 
 
money.bg 
 
√ Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари? 
http://money.bg/news/id_1833175335/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%BC_%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%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D
0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8 
Как да бъде ограничен сивият сектор обсъдиха представители на бизнеса, синдикатите и държавната администрация в 
Стара Загора. Срещата се проведе по инициатива Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и с участието 
на заместник-председателят на УС на АИКБ Виктор Серов и изпълнителният директор на Перла, Нова Загора, Николай 
Монев. 
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". 
 
mypr.bg 
 
√ Намалява делът на сивата икономика, според проучване на АИКБ по проект „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” 
http://www.mypr.bg/news/business/Namalyava-delat-na-sivata-ikonomika-spored-prouchvane-na-AIKB-po-proekt-
Ogranichavane-i-preventsiya-na-neformalnata-ikonomika-4509/ 
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. 

http://money.bg/news/id_1833175335/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC_%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%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://money.bg/news/id_1833175335/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC_%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%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://money.bg/news/id_1833175335/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC_%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%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
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http://www.mypr.bg/news/business/Namalyava-delat-na-sivata-ikonomika-spored-prouchvane-na-AIKB-po-proekt-Ogranichavane-i-preventsiya-na-neformalnata-ikonomika-4509/
http://www.mypr.bg/news/business/Namalyava-delat-na-sivata-ikonomika-spored-prouchvane-na-AIKB-po-proekt-Ogranichavane-i-preventsiya-na-neformalnata-ikonomika-4509/


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 социално-
икономическия 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 трудово-
правните 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. 

 
rummarinova.blogspot.com 
 
√ Относителният дял на сивата икономика е намалял с 6% 
http://rummarinova.blogspot.com/2012/11/6.html 
Но остава сравнително висок - 36.8%, за последните две години, сочат 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 отстъпват челното място по сиви практики на електротехниката и 
електрониката, парфюмерията и козметиката и на полиграфията. 
Преструктуриране има 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 работодателите най-висок практически ефект за ограничаване на сивия сектор имат новите разпоредби в Закона 
за обществените поръчки, които 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. 
 

http://rummarinova.blogspot.com/2012/11/6.html


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. 
 
reporterbg.com 
 
√ Сивата икономика намаляла до 36.8% 
http://reporterbg.com/index.php?id=51276 
Относителният дял на сивата икономика у нас е намалял с 6 процентни пункта до 36.8% за последните две години. 
Данните станаха ясни след проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. 
Строителството, туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по даване на пари „под масата”. Вместо тях 
напред излизат електротехниката и електрониката, парфюмерията, козметиката и полиграфията. 
Работодателите също малко са се поправили, 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.  
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.  
 
√ Ръст на безработицата с 1,3% за година 
http://reporterbg.com/index.php?id=51274 
Безработицата в страната се увеличава с 1,3% през третото тримесечие на 2012 година, в сравнение със същото 
тримесечие на миналата, обяви официално НСИ. Безработните вече са 393 000, а коефициентът е 11,5%.  
Преди дни социалният министър Тотю Младенов обеща, 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.  
Представителите на бизнеса, експерти и икономисти обаче са на друго мнение. 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. 
Според синдикатите пък реално ниво на безработицата е около 15%. 
 
arenamedia.net 
 
√ Намалява делът на сивия сектор отчита проучване 
http://arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=17392 
Относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни пункта - до 36,8 на сто, според работодателите за 
последните две години . Това показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта "Ограничаване и 
превенция на неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), представено 
вднес в Русе от Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал. 
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, отбелязва изследването.  
При 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". В редица случаи се сключват трудови 
договори за половин работен ден. 
Проучването отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за премахване на 
сивия сектор. 
Работодателите смятат за ефективни 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. 
 
ruseinfo.net 
 
√ Представителите на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъдиха днес в Русе как да бъде 
ограничен сивият сектор 
http://www.ruseinfo.net/news_106402.html 
Представителите на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъдиха днес в Русе как да бъде ограничен 
сивият сектор. Срещата бе по инициатива на най-широко представителната организация на работодателите в България – 

http://reporterbg.com/index.php?id=51276
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http://www.ruseinfo.net/news_106402.html


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”. 
 
novina.bg 
 
√ Сивата икономика се свива, сочи проучване 
http://novina.bg/2012/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%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-%D1%81%D0%B5-
%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2/ 
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 ... 
 
√ Кои са най-сивите сектори в България в момента 
http://novina.bg/2012/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-
%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC/ 
Електротехника, Парфюмерия и козметика и Полиграфия са браншовете с най-разпространени практики в сивия сектор. 
Това сочат резултатите от проучване на Асоциация на индустриалния капитал, извършено по проект “Ограничаване и 
превенция на неформалната икономика”. За 2010 година класацията е била друга-тогава най-сивите сектори са били 
Строителство, Туризъм и Здравеопазване. 
Анализите сочат още, че основните фактори, които тласкат бизнеса към сивата икономика са тежките административни 
тежести и липсата на нови електронни услуги. Все още е висока и готовността на работници за включване в сивия сектор, 
заради ниски доходи. Въпреки това обаче за последните две години делът на сивия сектор се е свил с ... 
 
akcent.bg 
 
√ КАК ДА СПРЕМ СИВАТА ИКОНОМИКА ДА КРАДЕ ОТ НАШИТЕ ПАРИ? 
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=7812 
Представителите на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъдиха днес Русе 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. 
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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”. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily  
 
√ Експерти поискаха облекчен ДДС режим за малките фирми 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/06/1940953_eksperti_poiskaha_oblekchen_dds_rejim_za_malki
te_firmi/ 
Специален режим за деклариране и плащане на ДДС от малките и средни предприятия поискаха Асоциацията на 
специализираните счетоводни предприятия (АССП) и финансовият портал "Моитe пари". 
Моделът предвижда фирмите с годишен оборот до половин милион евро да внасят ДДС в бюджета, едва когато си 
получат парите от клиента. В момента данъкът става дължим на 15-о число на месеца, следващ, този, в който е издадена 
всяка данъчна фактура. 
Аргументът на "Моите пари" и асоциацията е, че компаниите доставчици често договарят отсрочено плащане със своите 
клиенти, но внасяйки ДДС в месеца след издаване на фактурата, се налага да извадят оборотни средства. Това по тяхно 
мнение е несправедливо, защото данъкът се плаща от крайния потребител, а търговците по веригата го събират. Докато 
средствата по самия данък не постъпят в продавача от неговия клиент, превеждането на данъка към бюджета е форма 
на кредитиране от бизнеса към държавата, твърдят инициаторите. 
Инициатива с продължение 
"Моите пари" и АССП нарекоха предложението си "Инициатива за справедлив ДДС режим" и започват кампания по 
популяризиране на идеята сред бизнес организациите, като заявиха, че ще внесат предложение за промени в режима за 
ДДС в Министерство на финансите и в Народното събрание. 
Деян Василев, който е управител на финансовия портал, коментира, че ако държавата облекчи режима на внасяне на 
ДДС, това ще е подобри финансовото състояние на малките и средни предприятия, които са най-засегнати от кризата и 
междуфирмената задлъжнялост. По негови думи обаче реалистично "справедливият ДДС режим" може да се въведе 
най-рано от началото на 2014 г., тъй като таково предложение липсва в сега обсъжданите промени на данъчните закони, 
а точно те ще определят данъчната среда догодина. 
Мадлен Леви, която е директор на АССП, смята, че държавата няма да бъде засегната от евентуалната промяна, защото 
предлаганият режим върви с компенсаторни механизми. Така например, ако клиентът на една компания не е платил 
дължимото ДДС, той няма да има право да си приспадне данъчен кредит вразмер на данъка, който не е превел на своя 
доставчик. 
Така отложеното постъпване на средства в бюджета ще се компенсира с отлагане и на възстановяването на ДДС за друга 
фирма в същия размер и за държавата ефектът ще е неутрален. 
И критиките към нея 
Високопоставен експерт от Министерството на финансите реагира негативно на идеята. Според него няма да е възможно 
държавата да следи едновременно за отложеното плащане на една фирма и да отказва ДДС кредит на нейния клиент. 
Така се създавал риск държавата да възстановява ДДС, докато постъпленията се бавят, а това заплашва изпълнението на 
бюджетните плащания. 
"ДДС е краен прехвърляем данък и се плаща винаги от крайния клиент. Една фирма има интерес да предложи удобни 
условия за разплащане на клиентите си, но средствата, които събира по ДДС, не са нейни. Отлагайки плащанията по 
една фактура, фирмата позволява на своя клиент да забави плащането на ДДС, но това не е причина държавата да отлага 
събирането на този приход", коментира експертът. Той добави също, че ако в търговската верига една стока се продаде 
на крайния клиент и той плати дължимия ДДС, отложеното внасяне на данъка ще остави във фирмата публични средства 
и по този начин държавата отпуска безлихвен заем на търговеца. 
От Националната агенция за приходите (НАП), която администрира плащането и възстановяването на ДДС, казаха, че 
данъчната политика се определя от Министерството на финансите, а те само я прилагат, и отказаха коментар по идеята. 
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Независимите данъчни експерти също приеха инициативата с противоречиви впечатления. Според бивш експерт на НАП, 
който сега е данъчен консултант в частния сектор, методът "Облагане на база паричния поток" не гарантира облекчаване 
на междуфирмената задлъжнялост, но заплашва регулярността на бюджетните постъпления. Другият проблем е, че ако 
се заложи различен режим, някои фирми ще се изкушат с некоректни методи да се класират в групата с право на 
облекчено третиране. Според експерта много по-ефективно ще е да се позволи на фирма, която дълго време не си е 
получава парите от свои клиенти, да подава коригираща декларация, с която да намалява своите задължения по ДДС, 
докато не получи парите си. 
Людмила Елкова, която ръководеше Дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите, а сега е секретар на 
партия "България на гражданите", също разкритикува инициативата. По думите й така няма да се разреши проблемът с 
междуфирмената задлъжнялост, но той ще се прехвърли върху държавата. "Фирмите бавят плащанията към 
доставчиците си, защото нямат ликвидност, но облекчението няма да им помогне, а само ще забави събирането на 
данъчните приходи", смята тя. Елкова допълва, че ако прагът за оборот се фиксира на половин милион евро на година, 
ще се обхване огромен кръг от предприятия и това създава още един риск за бюджета. 
 
√ Оланд опитва да подобри икономиката, като се вслушва в бизнеса 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2012/11/06/1941237_oland_opitva_da_podobri_ikonomikata_kato_se_vslus
hva_v/ 
Френското правителство направи пореден опит да стимулира икономиката на страната, която е в дълбока стагнация. Ден 
след като държавният комисар за инвестициите Луи Галоа призова за "шокова терапия", която да върне 
конкурентоспособността, премиерът Жан-Марк Еро представи своя Пакт за конкурентоспособност. 
Галоа - бивши директор на Европейския авиационен и отбранителен консорциум EADS (производител на Airbus), 
предаде в понеделник своя доклад с 22 предложения за реформи, които отразяват директно призивите на бизнеса. 
Макар и да избягват острите термини на Галоа, управляващите социалисти, изглежда, са приели доста от идеите му, 
пише френският вестник Le Monde. Сред тях са прехвърляне на част от данъчната тежест от предприятията върху 
домакинствата, допълнителни съкращения на държавните разходи, както и нови мерки за подпомагане на малките и 
средните предприятия и за подобряване на професионалното обучение и на връзката между образователните 
институции и бизнеса. 
Облекчаване на компаниите 
Една от основните мерки е облекчаване на предприятията чрез данъчни кредити за 20 милиарда евро за срок от три 
години. На практика това означава, че през следващата година компаниите ще продължат да изплащат данъчните си 
задължения към хазната, но след края на бюджетната 2013 г. те ще им бъдат приспаднати от данъците или 
възстановени. Така разходите на индустрията за труд, които са едни от най-високите в Европа, ще спаднат с 10 милиарда 
през 2014 г. и с още 10 през следващите две години. Облекченията ще засегнат ниските и средните работни заплати 
(1425 до 3562 евро месечно) и ще се изчисляват в зависимост от броя на служителите в предприятието. 
За да се предотвратят злоупотребите, от бизнеса ще се изисква пълна прозрачност. "Ще бъде създаден контролен 
комитет, в който държавата и нейните обществени партньори ще осъществяват непрекъснато наблюдение, за да се 
осигури доброто функциониране на този механизъм", уточни Еро. 
Увеличаване на ДДС 
За компенсирането на държавните приходи, които ще спаднат заради данъчния кредит, се обсъждаха няколко варианта. 
Предложенията на Галоа включваха повишаване на ДДС и на екологичния данък и увеличаване на социалните 
осигуровки. Кабинетът отдавна отхвърля третия вариант, но е възприел първите две идеи. Стандартното ДДС, което 
включва повечето стоки, ще се вдигне от 19.6% на 20%, което се очаква да донесе 4 милиарда евро в бюджета. ДДС 
върху ресторантьорството и строителството, което в момента е 7%, ще стане 10%, откъдето ще дойдат още между 4 и 7 
милиарда евро. Единствено ДДС върху храните и продуктите от първа необходимост ще бъде намалено от 5.5% на 5%. 
Всички тези промени ще влязат в сила от 2014 г. 
Политически погледнато, това решение е сериозен риск за правителството. След като отмени увеличението на същия 
този данък, гласувано в края на мандата на Никола Саркози, и след като през цялата си предизборна кампания Оланд не 
спираше да критикува мярката като несправедлива, сега левицата се връща към нея. Не е ясно дали опитът за 
компенсиране на останалите повишения с намаляването на ДДС върху храните ще бъде приет от обществото като 
достатъчен, коментира Le Monde. 
Съкращаване на държавните разходи 
Анализаторите са притеснени и дали заявеното от кабинета намерение да компенсира бюджета с още 10 милиарда 
съкращения е осъществимо. Те най-вероятно ще засегнат здравеопазването и разходите за департаментите – сфери, 
които вече бяха орязани. Парламентът обаче демонстрира колко са трудни тези съкращения: проектобюджетът за 2013 
г. не предвижда спестяване на разходи, а единствено ограничаване на техния ръст. 
Още улеснения за бизнеса 
Еро обяви създаването на специален фонд, от който ще могат да се възползват малките и средните предприятия. Фондът 
ще разполага с 500 милиона евро, които ще предоставя на затруднените фирми. Премиерът обеща още 
административни улеснения за бизнеса и фискални облекчения за проучвания за иновации и за принос към 
регионалното развитие. 
Планът предвижда и подобряване на положението на младите работещи във Франция. "Ние трябва да предложим на 
младите, както и на останалите служители обучение, ориентирано към реалната работа и към бъдещето. 
Образователната ни система трябва да формира квалифицирани кадри за нуждите на нашата икономика през 
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следващите 10 години", заяви Еро, ангажирайки се да реформира системата и да увеличи броя на стажантите до 500 000. 
МВФ предупреди, че страната може да остане зад Испания и Италия 
Международният валутен фонд предупреди Франция, че трябва да намали разходите за труд и данъците, или рискува 
да остане зад Италия и Испания, които предприемат дълбоки реформи, предаде EUobserver. 
Прогнозата за растежа на Франция остава нестабилна, отразявайки лошите условия в Европа като цяло. Способността на 
френската икономика да реагира обаче е нарушена и заради проблем с конкурентоспособността, се казва в годишната 
оценка на МВФ за страната. Липсата на сътрудничество в отношенията между синдикатите и работодателите, високите 
вноски за социално осигуряване и системата, в която наемането и съкращаването на служители е много трудно, са 
основните проблеми на трудовия пазар, отчитат от фонда. 
Предвид слабия растеж от 0.1% за тази година и прогнозираните 0.4% за 2013 г. международната институция 
препоръчва внимателно прилагане на бюджетните съкращения, за да не вредят те на инициативите за иновации и ръст. 
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√ Дянков пести всичко, за да има пари за пенсии 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1622067 
През последните два месеца на тази година правителството има широка възможност да похарчи около 1,5 млрд. лв. от 
натрупания излишък и заложения в бюджета дефицит. Това допусна вчера Виктор Йоцов от Института за икономически 
изследвания на БАН. Според него това поражда съмнения дали няма на тъмно и в разрез със закона да се раздават 
премии и бонуси. 
В бюджет 2012 г. правителството се хвали, че е на излишък от 600 млн. лв. до септември, но всъщност е орязало 
капиталовите си разходи, каза Йоцов, който е бил съветник на изпълнителния директор на холандската група в МВФ. 
Според колегата му от института Стефан Иванов инфлацията от септември 2008 г. до септември т.г. е 12%, като с 
очакваното допълнително харчене до края на годината щяла да стигне 13 на сто. 
От института посочиха, че бюджетът за 2013 г. е най-големият, разпределян досега. Той е с 2 млрд. лв. по-голям от 
тазгодишния, като 1/3 от увеличението отива за пенсии. Има увеличение в парите за образование и здравеопазване, но 
то не е съществено, каза Йоцов. 
Според него бюджетът е интересен само защото е за година на избори.  
Шефът на института Митко Димитров посочи, че бюджетът за догодина е премерен, не е предвиден ускорен растеж и 
няма основание да се очаква неизпълнение. Според него приходно-разходната част продължава да е с лоша структура 
заради традиционното свръхфинансиране на силовите министерства и отчайващо ниските разходи за здраве, 
образование и наука. 
Сякаш се намираме във военно обръжение и в ситуация на надиграване. Така пък коментира изненадващото приемане 
на данъка върху лихвите Гарабед Минасян. 
За деветте месеца на 2012 г. хазната е на плюс с 248,1 млн. лв. Това е записано в отчета на финансовия министър 
Симеон Дянков, който кабинетът ще приеме днес. Месечният излишък за септември е 140,5 млн. лв. 
Сумата е по-малка от посочената от учените от БАН, тъй като има дефицит от 487 млн. лева по европейските средства. 
Така от излишъка от 735,2 млн. лв. по националния бюджет всъщност остават въпросните 248 млн. лв. Фискалният 
резерв към края на септември пък е в размер на 7,2 млрд. лева. 
Финансовият министър Симеон Дянков коментира преди дни, че целта му е да завърши годината с балансиран бюджет. 
Всичко спестено ще се пази, за да се платят увеличените пенсии, обясняват от финансите. 
Заради 300 лв. разлики, установени след одити на Сметната палата, кабинетът днес ще прегласува отчета за бюджет 
2011 г. и ще го предложи отново на парламента. 
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