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√ Добрин Иванов: Сивата икономика в България за 2012 година е 25% 
http://www.focus-news.net/?id=n1725186 
Сивата икономика в България за 2012 година е 25%. Това ще покаже композитният индекс за сивата икономика, който се 
измерва от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Това каза пред телевизия и радио България он ер 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ. По думите му проучване на асоциацията показва разминаване в 
мненията на работниците и работодателите по отношение на сивата икономика. Според работодателите тя е 36.8%, а 
според работодателите - 41.6%, каза Иванов. Данните на асоциацията показват, че има намаление на частта работа без 
трудов договор, но това е за сметка на работа с трудов договор, но с формални клаузи. От АИКБ отчитат, че и 
работодателите и работните приемат като добра крачка за борба със сивата икономика свързването на касовите апарати 
с НАП, както и свързването на измервателните уреди на производителите на акцизни стоки и бензиноколонките. 
Основните предложения, които искаме да направим за борба със сивата икономика, са намаляване на 
административната тежест, която се отчита като основната причина за преминаване в сивата част на икономиката. По 
думите му бизнес средата може да се подобри с въвеждане на електронното правителство. Недостатъчно високото 
възнаграждение също е мотив за преминаване в сивия сектор. Данните на АИКБ показват още, че делът на лицата, които 
работят допълнителна работа, се е увеличил с 3 пъти. Те обаче не отчитат доходите си от втората работа. 
 
Вестник Класа 
 
√ Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/217717_%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1
%8A%D1%80%D1%82+%D0%BE%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D1%81%D0%B5+%D1%83%D
0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82+ 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Според работодателите от 11 бранша - в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби. Сивият сектор в икономика е намалял с 5,4 процента през последните две години, установили експерти на 
асоциацията. 
Според изследването неформалната икономика през 2010 година е била 42,2 на сто, а сега е 36,8 на сто. С най-много 
нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. При тях са най-високи 
показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и износ, доплащане на ръка и 
неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки.  
 
Вестник Сега 
 
√ Сивата икономика намалява, но превзема нови територии 
http://www.segabg.com/article.php?id=627370 
Сивата икономика мутира, показва мащабно изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Предишни години нейните най-големи владения бяха в строителството, туризма и здравните услуги, но напоследък 
криенето на данъци, плащането на заплати под масата, източването на ДДС и ментетата превземат опасно големи 
територии в други сектори - електроника и електротехника, парфюмерия и козметика. В списъка на прогресивно 
посивяващите влиза и печатарската индустрия. 
Наскоро асоциацията оповести, че държавната хазна губи около 10 млрд. лева годишно заради различните трикове на 
сенчестия бизнес. Наблюденията на АИКБ сочат, че все пак има известно подобрение и като цяло сивата икономика вече 
има "само" 36.8% дял от брутния вътрешен продукт на страната, докато преди 2 години е заемала 42.2 %. Това до голяма 
степен се дължи на мерките за затягане на контрола, които двете приходни агенции - НАП и митниците, предприеха, 
твърди светлият бизнес. Онлайн връзката на всички касови апарати с НАП дава резултати.  
Въпреки мерките една четвърт от оборотите се крият, което означава, че в хазната влизат само 75% от дължимите 
данъци, акцизи, мита и такси, твърдят от АИКБ. 
Според Бойко Недялков, зам.-председател на асоциацията, сектори като производството и търговията на парфюми, 
козметика, битови уреди, компютри, телевизори и телефони потъмняват бързо заради контрабандата и нахлуването на 
все повече имитационни стоки. Конкуренцията на сивата икономика, която предлага ментета на "изгодни" цени, прави 
стоките на почтените фирми по-трудно продаваеми. А най-лошото е, че все повече артикули - имитации на маркови 
стоки, заливат българския пазар.  
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В АИКБ смятат, че проблемът се крие в това - българинът често предпочита да заобиколи закона, защото е сърдит на 
държавата. "Административното бреме остана непокътнато, продължават съмнителните обществени поръчки. В 
съчетание с относително ниския данъчен морал на населението се създават достатъчно силни нагласи за нарушаване на 
правилата", коментира консултантът в АИКБ Станислава Симеонова.  
 
Вестник Новинар 
 
√ Укриват една четвърт от продажбите 
http://novinar.bg/news/ukrivat-edna-chetvart-ot-prodazhbite_NDEyMjs0Mg==.html 
Една четвърт от извършените продажби у нас се укриват. Това сочи проучване на Асоциацията на индустриалния 
капитал. Налози се плащат за три четвърти от пласираните стоки. Сивата икономика регистрира спад от 5,4 на сто през 
последните две години. През 2010 година тя е била 42,2 на сто, а сега е 36,8 на сто. Най-големи са нарушенията в 
областта на електротехниката, козметиката и полиграфията. 
 
Вестник Труд 
 
√ Една четвърт от реалните продажби у нас се укривали 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1660882 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), цитирано от БТА. 
Според работодателите от 11 пилотни бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби. Подобно на икономическите субекти и на ниво физически лица се оформя тенденция за недеклариране до 
една четвърт от доходите, се посочва в анализа. 
Сивият сектор в националната икономика е намалял с 5,4 процента през последните две години, установили експертите 
на АИКБ. Според изследването неформалната икономика през 2010 г. е заемала дял от 42,2 на сто, а сега обхватът й е 
36,8 на сто. 
Налице е разместване в "сивотата" на браншовете, твърди Бойко Недялков - заместник-председател на Управителния 
съвет на АИКБ. Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви 
практики, то сега с най-много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и 
полиграфия. Там според изследването са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, 
контрабанден внос и износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
Преструктурират се нарушенията на трудовото законодателство 
През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели случаите на полагане на труд без договор. Докато преди две години те са 
били 28,4 процента, сега относителният им дял е спаднал на 22,2 на сто. Вместо без договор сега често се работи с 
фиктивни клаузи, сочи изследването. 
Контрактите дефинират определен предмет на дейност и фиксират заплащане за труда близо, или малко над 
минималния осигурителен праг. Така формално се спазва изискването трудовите отношения да се закрепват с договор, 
но отново присъства сив елемент, защото на работника се заплаща и на ръка, като сумата не се облага с данъци. 
Намаляват случаите на заплащане под минималното за съответния бранш, установили още от АИКБ. Вече и два пъти по-
рядко не се издават финансови документи и не се осчетоводяват извършени операции. Една четвърт от работодателите 
систематично нарушават финансовата дисциплина, твърди изследването. 
За бизнеса става все по-трудно да оперира в стагниращата обща среда и затова се увеличава рискът за единични 
нарушения, сочи още изследването. 
Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане на 
оборотите "на светло", смятат от АИКБ. Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. Ако преди две години 
според 17,9 на сто от собствениците на фирми неплащането на ДДС е било много рядко срещано явление, то тази година 
това мнение споделят 47 процента от тях. 
АИКБ установява позитивна тенденция и в ограничаването на практиката за неплащане на данъци, акцизи и мита. 
Явлението е следствие на предприетите сериозни мерки от страна на държавата за по-силен превантивен контрол върху 
дейността на икономическите субекти и впоследствие - върху отчитането на годишната им дейност, твърдят 
анализаторите. Успоредно с това за последните две години три пъти е намалял (от 31,2 на сто на 14,8 процента) делът на 
работодателите, оценяващи предпочитанието към кешови разплащания като често срещано явление в българския 
икономически живот. 
Основните причини за прилагане на сиви практики според мениджърите са множество и тежки за обслужване 
административни изисквания, недостатъчни публични услуги, съкращаване на работни места, повишаване нивото на 
безработица, ниски нива на заплащане на труда у нас и др., твърдят експертите. Според тях все още е силно желанието 
да се надхитри закона и да се избегнат административните формалности. 
Непроменено обаче остава административното бреме и дефицитите в предлагането на публичните поръчки. В съчетание 
с относително ниския данъчен морал на населението се създават достатъчно силни нагласи за нарушаване на 
легитимните правила, обобщи Станислава Симеонова - консултант в АИКБ. 
Асоциацията на индустриалния капитал е подготвила предложение със 130 мерки, които да се осъществят чрез 
законодателни и административни промени на национално ниво за стимулиране на "светлия" бизнес. 
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Нова ТВ 
 
√ Сивият сектор се свива до 25% 
http://novanews.bg/news/view/2012/12/04/40440/%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE-25/?utm_source=404&utm_medium=link&utm_campaign=menu 
Сивият сектор у нас се свива до 25%, сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 На практика в държавната хазна постъпват данъците за 3/4 от реализираните продажби, а всички останали се укриват. 
Това е преценката на работодатели от 11 водещи бранша на икономиката.  
 Ако преди две години най-често „на тъмно” са работили сектори като строителство, туризъм и здравеопазване, то сега с 
най-много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. В тези 
сектори е на лице укриване на печалби, нефактуриране на сделки и доплащане на ръка. 
 Реално от 2010 до 2012 година сивият сектор в икономиката е намалял с 5,4%. 
 
dnevnik.bg 
 
√ Укриват 25 на сто от продажбите 
http://www.duma.bg/node/44194 
Една четвърт (25%) от реалните продажби у нас се укриват. Това показва изследване на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), което бе огласено вчера. 
В хазната постъпват данъците за три четвърти от реализираните продажби, смятат работодатели от 11 бранша. Според 
изследването сивият сектор в икономиката е намалял с 5,4% през последните две години и ако през 2010 г. 
неформалната икономика е била 42,2 на сто, то сега тя е 36,8 на сто. Налице е разместване в "сивотата" на браншовете, 
твърди Бойко Недялков - заместник-председател на Управителния съвет на АИКБ, цитиран от БТА. Ако през 2010 г. 
строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви практики, то сега с най-много 
нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. Там според 
изследването са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и 
износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
Преструктурират се и нарушенията на трудовото законодателство. През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели 
случаите на полагане на труд без договор. Докато преди две години те са били 28,4 процента, сега относителният им дял 
е спаднал на 22,2 на сто. Вместо без договор, сега често се работи с фиктивни клаузи, сочи изследването. Контрактите 
дефинират определен предмет на дейност и фиксират заплащане за труда близо, или малко над минималния 
осигурителен праг. Така формално се спазва изискването трудовите отношения да се закрепват с договор, но отново 
присъства сив елемент, защото на работника се заплаща и на ръка, като сумата не се облага с данъци. 
Една четвърт от работодателите систематично нарушават финансовата дисциплина, твърди изследването. За бизнеса 
става все по-трудно да оперира в стагниращата обща среда и затова се увеличава рискът за единични нарушения, сочи 
още изследването. 
Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане на 
оборотите "на светло", смятат от АИКБ. Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. Ако преди две години 
според 17,9 на сто от собствениците на фирми неплащането на ДДС е било много рядко срещано явление, то тази година 
това мнение споделят 47 процента от тях. 
АИКБ установява позитивна тенденция и в ограничаването на практиката за неплащане на данъци, акцизи и мита. 
Основните причини за прилагане на сиви практики според мениджърите са множество и тежки за обслужване 
административни изисквания, недостатъчни публични услуги, съкращаване на работни места, повишаване нивото на 
безработица, ниски нива на заплащане на труда и др., твърдят експертите. Според тях все още е силно желанието да се 
надхитри законът и да се избегнат административните формалности. 
АИКБ е подготвила предложение със 130 мерки, които да се осъществят чрез законодателни и административни 
промени на национално ниво за стимулиране на "светлия" бизнес. 
 
manager.bg 
 
√ 1/4 от продажбите у нас се укриват 
http://www.manager.bg/news/14-ot-prodazhbite-u-nas-se-ukrivat 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в  
България (АИКБ), цитирано от БТА. Според работодателите от 11 пилотни бранша в държавната хазна постъпват 
данъците за три четвърти от реализираните продажби. И при физически лица се оформя тенденция за недеклариране на 
до 25% от доходите, се посочва още в анализа. 
Добрата новина е, че от бизнеса отчитат свиване на сивия сектор в националната икономика с 5,4% през последните две 
години. Неформалната икономика през 2010 г. е заемала дял от 42,2 на сто, а сега обхватът й е 36,8%. 
Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви  практики, то сега с най-
много нарушения са браншовете  електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и  полиграфия. Там според 
изследването са най-високи показателите  на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и 
износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки.    
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През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели случаите на полагане на труд без договор. Докато преди две години те са 
били 28,4%, сега относителният им дял е спаднал на 22,2 на сто. Вместо без договор сега често се работи с фиктивни 
клаузи, сочи изследването. 
Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане на 
оборотите "на светло", смятат от АИКБ. Трайна е и тенденцията  за увеличено събиране на ДДС. Ако преди две години 
според 17,9% от собствениците на фирми неплащането на ДДС е било много рядко срещано явление, то тази година това 
мнение споделят 47% от тях. 
АИКБ установява позитивна тенденция и в ограничаването на практиката за неплащане на данъци, акцизи и  мита. 
Явлението е следствие на предприетите сериозни мерки от  страна на държавата за по-силен превантивен контрол 
върху  дейността на икономическите субекти и впоследствие - върху  отчитането на годишната им дейност, твърдят 
анализаторите. Успоредно с това за последните две години три пъти е намалял (от  31,2 на сто на 14,8 процента) делът 
на работодателите,  оценяващи предпочитанието към кешови разплащания като често  срещано явление в българския 
икономически живот. 
 
lev.bg 
 
√ Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват, сочи изследване 
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=68053 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в  
България /АИКБ/, цитирано от БТА. 
Според работодателите от 11 пилотни бранша в  държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от  
реализираните продажби. Подобно на икономическите субекти и на ниво физически лица се оформя тенденция за 
недеклариране до една четвърт от доходите, се посочва в анализа. 
Сивият сектор в националната икономика е намалял с 5,4 процента през последните две години, установили експертите  
на АИКБ. Според изследването неформалната икономика през 2010  г. е заемала дял от 42,2 на сто, а сега обхватът й е 
36,8 на  сто. 
Налице е разместване в "сивотата" на браншовете, твърди Бойко Недялков - заместник-председател на Управителния 
съвет на АИКБ. Ако през 2010 г. строителството,  туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви  
практики, то сега с най-много нарушения са браншовете  електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и 
полиграфия. Там според изследването са най-високи показателите  на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, 
контрабанден  внос и износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер  социални и здравни осигуровки. 
Преструктурират се нарушенията на трудовото законодателство 
През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели случаите на полагане на труд без договор. Докато преди две  години те са 
били 28,4 процента, сега относителният им дял е  спаднал на 22,2 на сто. Вместо без договор сега често се работи  с 
фиктивни клаузи, сочи изследването. 
Контрактите дефинират определен предмет на дейност и фиксират заплащане за труда близо, или малко над 
минималния  осигурителен праг. Така формално се спазва изискването трудовите  отношения да се закрепват с договор, 
но отново присъства сив  елемент, защото на работника се заплаща и на ръка, като сумата  не се облага с данъци. 
Намаляват случаите на заплащане под минималното за съответния бранш, установили още от АИКБ. Вече и два пъти  по-
рядко не се издават финансови документи и не се осчетоводяват извършени операции. Една четвърт от работодателите 
систематично  нарушават финансовата дисциплина, твърди изследването. 
За бизнеса става все по-трудно да оперира в стагниращата обща среда и затова се увеличава рискът за единични  
нарушения, сочи още изследването. 
Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане на  
оборотите "на светло", смятат  от АИКБ. Трайна е и тенденцията  за увеличено събиране на ДДС. Ако преди две години 
според 17,9  на сто от собствениците на фирми неплащането на ДДС е било много  рядко срещано явление, то тази 
година това мнение споделят 47  процента от тях. 
АИКБ установява позитивна тенденция и в ограничаването на практиката за неплащане на данъци, акцизи и  мита. 
Явлението е следствие на предприетите сериозни мерки от  страна на държавата за по-силен превантивен контрол 
върху  дейността на икономическите субекти и впоследствие - върху  отчитането на годишната им дейност, твърдят 
анализаторите. Успоредно с това за последните две години три пъти е намалял (от  31,2 на сто на 14,8 процента) делът 
на работодателите,  оценяващи предпочитанието към кешови разплащания като често  срещано явление в българския 
икономически живот. 
Основните причини за прилагане на сиви практики според мениджърите са множество и тежки за обслужване  
административни изисквания, недостатъчни публични услуги,  съкращаване на работни места, повишаване нивото на 
безработица,  ниски нива на заплащане на труда у нас и др., твърдят  експертите. Според тях все още е силно желанието 
да се надхитри  закона и да се избегнат административните формалности. 
Непроменено обаче остава административното бреме и дефицитите в предлагането на публичните поръчки. В съчетание 
с относително ниския данъчен морал на населението се  създават достатъчно силни нагласи за нарушаване на 
легитимните  правила, обобщи Станислава Симеонова - консултант в АИКБ. 
Асоциацията на индустриалния капитал е подготвила предложение със 130 мерки, които да се осъществят  чрез 
законодателни и административни промени на национално ниво  за стимулиране на "светлия" бизнес. 
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novinite.bg 
 
√ Всяка 4-та продажба в България – в сивия сектор 
http://novinite.bg/articles/25823/Vsyaka-4-ta-prodajba-v-Balgariya-v-siviya-sektor 
Една четвърт от реалните продажби в България се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
Според работодателите от 11 бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби, предаде БТА. 
Сивият сектор в икономиката е намалял с 5,4% през последните две години, установили експерти на асоциацията. 
Според изследването неформалната икономика през 2010 г. е била 42,2%, а сега е 36,8%. 
Налице е разместване в „сивотата“ на браншовете, твърди Бойко Недялков, заместник-председател на Управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви практики, то сега с най-
много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. 
Там според изследването са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден 
внос и износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
Преструктурират се и нарушенията на трудовото законодателство. През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели 
случаите на полагане на труд без договор. 
Докато преди две години те са били 28,4%, сега относителният им дял е спаднал на 22,2%. Вместо без договор сега често 
се работи с фиктивни клаузи, сочи изследването. 
Контрактите дефинират определен предмет на дейност и фиксират заплащане за труда близо или малко над 
минималния осигурителен праг. 
Така формално се спазва изискването трудовите отношения да се закрепват с договор, но отново присъства сив елемент, 
защото на работника се заплаща и на ръка, като сумата не се облага с данъци. 
Намаляват случаите на заплащане под минималното за съответния бранш, установили още от АИКБ. 
Вече и два пъти по-рядко не се издават финансови документи и не се осчетоводяват извършени операции. Една четвърт 
от работодателите систематично нарушават финансовата дисциплина, твърди изследването. 
За бизнеса става все по-трудно да оперира в стагниращата обща среда и затова се увеличава рискът за единични 
нарушения, сочи още изследването. 
Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане на 
оборотите на светло, смятат от АИКБ. 
Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. Ако преди две години според 17,9% от собствениците на фирми 
неплащането на ДДС е било много рядко срещано явление, то тази година това мнение споделят 47% от тях. 
АИКБ установява позитивна тенденция и в ограничаването на практиката за неплащане на данъци, акцизи и мита. 
Явлението е вследствие на предприетите сериозни мерки от страна на държавата за по-силен превантивен контрол 
върху дейността на икономическите субекти и впоследствие - върху отчитането на годишната им дейност, твърдят 
анализаторите. 
Успоредно с това за последните две години три пъти е намалял (от 31,2% на 14,8%) делът на работодателите, оценяващи 
предпочитанието към кешови разплащания като често срещано явление в българския икономически живот. 
Основните причини за прилагане на сиви практики според мениджърите са множество и тежки за обслужване 
административни изисквания, недостатъчни публични услуги, съкращаване на работни места, повишаване нивото на 
безработица, ниски нива на заплащане на труда у нас и др., твърдят експертите. 
Според тях все още е силно желанието да се надхитри законът и да се избегнат административните формалности. 
Непроменено обаче остава административното бреме и дефицитите в предлагането на публичните поръчки. 
В съчетание с относително ниския данъчен морал на населението се създават достатъчно силни нагласи за нарушаване 
на легитимните правила, обобщи Станислава Симеонова, консултант в АИКБ. 
Асоциацията на индустриалния капитал е подготвила предложение със 130 мерки, които да се осъществят чрез 
законодателни и административни промени на национално ниво за стимулиране на „светлия“ бизнес. 
 
БНТ 
 
√ Изследване на АИКБ за сивата икономика 
http://bnt.bg/bg/news/view/90290/izsledvane_na_aikb_za_sivata_ikonomika 
Една четвърт от реализираните продажби не се декларират пред данъчните, сочи изследване на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България.  
Сивата икономика сменя секторите, а практиките за укриване на приходи се разместват. Ако през 2010 година 
строителството, туризмът и здравеопазването са олицетворявали сивата икономика, сега с най-много нарушения са 
браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. Там са най-високите показателите на 
укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и износ. 
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mediapool.bg 
 
√ Разместване в сивата икономика, всяка четвърта продажба се крие 
http://www.mediapool.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%B2-%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%8F%D0%BA%D0%B0-
%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B5-
news200295.html 
Сивата икономика в България сменя секторите и практиките за укриване на приходи се разместват, но паралелно с това 
намаляват. Въпреки това една четвърт от реализираните продажби не се декларират пред данъчните, сочи изследване 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитирано от БТА във вторник. 
Според работодателите от 11 бранша, в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби. Подобно на икономическите субекти и на ниво физически лица се оформя тенденция за недеклариране до 
една четвърт от доходите, се посочва в анализа. 
Сивият сектор в националната икономика е намалял с 5.4 процента през последните две години и от 42.2 на сто през 
2010 г. сега делът му е36.8 процента , установили експертите на АИКБ. 
Налице е разместване в "сивотата" на браншовете, коментира Бойко Недялков - заместник-председател на 
Управителния съвет на АИКБ. Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива 
на сиви практики, то сега с най-много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика 
и полиграфия. Там са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и 
износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки, сочи изследването. 
През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са по-малко случаите на наемане на работници без трудов договор – от 28.4 процента 
те са паднали на 22.2 на сто, но сега често вместо без договор се работи с фиктивни клаузи за заплащане около 
минималния осигурителен праг за съответната професия. На работника обаче се доплаща на ръка. 
Два пъти по-рядко фирмите не издават финансови документи и се осчетоводяват извършени операции, но в крайна 
сметка една четвърт от работодателите систематично нарушават финансовата дисциплина. 
Свързването на касовите апарати на търговците с Националната агенция по приходите е дало първите видими резултати 
за изваждане на оборотите "на светло", смятат от асоциацията. Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. 
Ако преди две години според 17.9 на сто от собствениците на фирми неплащането на ДДС е било много рядко срещано 
явление, то тази година това мнение споделят 47 процента от тях. Намалява и практиката за неплащане на данъци, 
акцизи и мита. 
За последните две години три пъти е намалял (от 31.2 на 14.8 процента) делът на работодателите, предпочитащи 
разплащанията кеш. Все още обаче сред мениджърите е силно желанието за надхитрят закона, да избегнат 
административните формалности и да плащат по-малко. Принос за това обаче имат и недостатъчните публични услуги, 
административното бреме и дефицитите в предлагането на публичните поръчки. 
В съчетание с относително ниския данъчен морал на населението се създават достатъчно силни нагласи за нарушаване 
на легитимните правила, коментира Станислава Симеонова, консултант в АИКБ. 
За решаване на тези проблеми и стимулиране на "светлия" бизнес от асоциацията са подготвили предложение със 130 
мерки за законодателни и административни промени на национално ниво. 
 
meganews.bg 
 
√ Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват 
http://meganews.bg/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D0%B
2%D1%8F%D1%82/tabid/120/ArticleId/24463/.aspx 
Една четвърт от реалните продажби в България се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
Експерти посочват, че според работодателите от 11 бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от 
реализираните продажби. Сивият сектор в икономиката е намалял с 5,4 процента през последните две години, 
установяват специалисти. 
Изследването показва, че неформалната икономика през 2010 година е била 42,2 на сто, а сега е 36,8 на сто. Най-много 
нарушения има в браншовете като електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. Там се срещат 
най-високи показатели за укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и износ, доплащане на 
ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
 
investor.bg 
 
√ Около 25% от реализираните продажби у нас се укриват, според АИКБ 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/okolo-25-ot-realiziranite-prodajbi-u-nas-se-ukrivat-spored-aikb,143752/ 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), предаде на БТА. 
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Според работодателите от 11 бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби. 
Експерти от асоциацията се установили, че сивият сектор в националната икономика е намалял с 5,4 % през последните 
две години. Според изследването неформалната икономика през 2010 г. е била 42,2%, а сега обхватът й е 36,8 на сто. 
По думите на Бойко Недялков, който е заместник-председател на Управителния съвет на АИКБ, е налице разместване в 
"сивотата" на браншовете. Ако през 2010 година строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи 
нива на сиви практики, то сега с най-много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, 
козметика и полиграфия. 
Според изследването на асоциацията тези сектори са с най-високи показатели на укриване на печалби, нефактуриране 
на сделки, контрабанден внос и износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер на социални и здравни 
осигуровки. 
Същвременно през 2012 година са намалели случаите на полагане на труд без договор в сравнение с 2010 година. 
Докато преди две години те са били близо 29%, сега относителният им дял е спаднал на 22,2 на сто. 
Намаляват случаите на заплащане под минималното за съответния бранш, установяват още проверките на АИКБ. Вече и 
два пъти по-рядко не се издават финансови документи и не се осчетоводяват извършени операции. Една четвърт от 
работодателите систематично нарушават финансовата дисциплина, твърди изследването. 
За бизнеса става все по-трудно да оперира в стагниращата обща среда и затова се увеличава рискът за единични 
нарушения, сочи още изследването. 
От асоциацията коментират, че въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими 
резултати за изваждане на оборотите "на светло". Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. Ако преди две 
години според 18% на сто от собствениците на фирми неплащането на ДДС е било много рядко срещано явление, то 
тази година това мнение споделят 47% от тях. 
АИКБ установява позитивна тенденция и в ограничаването на практиката за неплащане на данъци, акцизи и мита. 
Явлението е следствие на предприетите сериозни мерки от страна на държавата за по-силен превантивен контрол върху 
дейността на икономическите субекти и впоследствие - върху отчитането на годишната им дейност, твърдят 
анализаторите. 
Успоредно с това за последните две години три пъти е намалял (от 31,2 на сто на 14,8 процента) делът на 
работодателите, оценяващи предпочитанието към кешови разплащания като често срещано явление в българския 
икономически живот. 
Основните причини за прилагане на сиви практики, според мениджърите, са множеството и тежки за обслужване 
административни изисквания, недостатъчните публични услуги, повишаване нивото на безработицата, ниските нива на 
заплащане на труда у нас и др. Според тях все още е силно желанието да се надхитри закона и да се избегнат 
административните формалности. 
Непроменено обаче остава административното бреме и дефицитите в предлагането на публичните поръчки. В съчетание 
с относително ниския данъчен морал на населението се създават достатъчно силни нагласи за нарушаване на 
легитимните правила, обобщава Станислава Симеонова, консултант в АИКБ. 
 
pariteni.bg 
 
√ Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват 
http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=81641 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в  
България.  
Според работодателите в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от  реализираните продажби. И при 
физически лица се оформя тенденция за недеклариране на до 25% от доходите, се посочва още в анализа.  
Сивият сектор в националната икономика е намалял  с 5,4% през последните две години, показва проучването. 
Неформалната икономика през 2010  г. е заемала дял от 42,2 на сто, а сега обхватът й е 36,8 на  сто.  
Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви  практики, то сега с най-
много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. Там според 
изследването са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и 
износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки.     
През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели случаите на полагане на труд без договор. Докато преди две  години те са 
били 28,4%, сега относителният им дял е спаднал на 22,2 на сто, допълва БТА. Вместо без договор сега често се работи с 
фиктивни клаузи, сочи изследването.  
Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане 
на оборотите "на светло", смятат от АИКБ. 
Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. Ако преди две години според 17,9  на сто от собствениците на 
фирми неплащането на ДДС е било много рядко срещано явление, то тази година това мнение споделят 47% от тях. 
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viaranews.com 
 
√ Парфюмерията, козметиката и електрониката сивеят най-много 
http://viaranews.com/?p=9025 
Една четвърт от реалните продажби в България се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния 
капитал. Според работодателите от 11 бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби. 
Сивият сектор в икономиката е намалял с 5,4% през последните две години, установили експерти на асоциацията. 
Според изследването неформалната икономика през 2010 г. е била 42,2%, а сега е 36,8%. 
Налице е разместване в „сивотата“ на браншовете, твърди Бойко Недялков, заместник-председател на Управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Ако през 2010 г. строителството, туризмът и 
здравеопазването са били с най-високи нива на сиви практики, то сега с най-много нарушения са браншовете 
електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. Там според изследването са най-високи 
показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и износ, доплащане на ръка и 
неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане на 
оборотите на светло, смятат от АИКБ. Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. 
 
darikfinance.bg 
 
√ Бизнесът: Сивата икономика намалява 
http://darikfinance.bg/novini/86085?&order=asc 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в  
България.   
Според работодателите в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от  реализираните продажби. И при 
физически лица се оформя тенденция за недеклариране на до 25% от доходите, се посочва още в анализа.  
Сивият сектор в националната икономика е намалял  с 5,4% през последните две години, показва проучването. 
Неформалната икономика през 2010  г. е заемала дял от 42,2 на сто, а сега обхватът й е 36,8 на  сто.  
Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви  практики, то сега с най-
много нарушения са браншовете  електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и  полиграфия. Там според 
изследването са най-високи показателите  на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и 
износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки.     
През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели  случаите на полагане на труд без договор. Докато преди две  години те са 
били 28,4%, сега относителният им дял е  спаднал на 22,2 на сто, допълва БТА. Вместо без договор сега често се работи  с 
фиктивни клаузи, сочи изследването.  
Въвеждането на мярката за свързване на касовите  апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане на  
оборотите "на светло", смятат от АИКБ. Трайна е и тенденцията  за увеличено събиране на ДДС. Ако преди две години 
според 17,9  на сто от собствениците на фирми неплащането на ДДС е било много  рядко срещано явление, то тази 
година това мнение споделят 47% от тях. 
 
vesti.bg 
 
√ АИКБ: Сивият сектор в икономиката намалява 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5340971 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. 
Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), предоставено на БТА. 
Според работодателите от 11 пилотни бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби. 
Подобно на икономическите субекти и на ниво физически лица се оформя тенденция за недеклариране до една четвърт 
от доходите, се посочва в анализа. 
Сивият сектор в националната икономика е намалял с 5,4% през последните две години, установили експертите на АИКБ. 
Според изследването неформалната икономика през 2010 г. е заемала дял от 42,2%, а сега обхватът й е 36,8%. 
Налице е разместване в "сивотата" на браншовете, твърди Бойко Недялков - заместник-председател на Управителния 
съвет на АИКБ. 
Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви практики, то сега с най-
много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. 
Там според изследването са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден 
внос и износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
Преструктурират се нарушенията на трудовото законодателство. През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели случаите 
на полагане на труд без договор. 
Докато преди две години те са били 28,4%, сега относителният им дял е спаднал на 22,2%. 
Вместо без договор сега често се работи с фиктивни клаузи, сочи изследването. Контрактите дефинират определен 
предмет на дейност и фиксират заплащане за труда близо, или малко над минималния осигурителен праг. 

http://viaranews.com/?p=9025
http://darikfinance.bg/novini/86085?&order=asc
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5340971


Така формално се спазва изискването трудовите отношения да се закрепват с договор, но отново присъства сив елемент, 
защото на работника се заплаща и на ръка, като сумата не се облага с данъци. 
Намаляват случаите на заплащане под минималното за съответния бранш, установили още от АИКБ. Вече и два пъти по-
рядко не се издават финансови документи и не се осчетоводяват извършени операции. Една четвърт от работодателите 
систематично нарушават финансовата дисциплина, твърди изследването. 
За бизнеса става все по-трудно да оперира в стагниращата обща среда и затова се увеличава рискът за единични 
нарушения, сочи още изследването. Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите 
видими резултати за изваждане на оборотите "на светло", смятат от АИКБ. 
Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. Ако преди две години според 17,9% от собствениците на фирми 
неплащането на ДДС е било много рядко срещано явление, то тази година това мнение споделят 47% от тях. 
АИКБ установява позитивна тенденция и в ограничаването на практиката за неплащане на данъци, акцизи и мита. 
Явлението е следствие на предприетите сериозни мерки от страна на държавата за по-силен превантивен контрол върху 
дейността на икономическите субекти и впоследствие - върху отчитането на годишната им дейност, твърдят 
анализаторите. 
Успоредно с това за последните две години три пъти е намалял (от 31,2% на 14,8%) делът на работодателите, оценяващи 
предпочитанието към кешови разплащания като често срещано явление в българския икономически живот. 
Основните причини за прилагане на сиви практики според мениджърите са множество и тежки за обслужване 
административни изисквания, недостатъчни публични услуги, съкращаване на работни места, повишаване нивото на 
безработица, ниски нива на заплащане на труда у нас и др., твърдят експертите. 
Според тях все още е силно желанието да се надхитри закона и да се избегнат административните формалности. 
Непроменено обаче остава административното бреме и дефицитите в предлагането на публичните поръчки. 
В съчетание с относително ниския данъчен морал на населението се създават достатъчно силни нагласи за нарушаване 
на легитимните правила, обобщи за БТА Станислава Симеонова - консултант в АИКБ. 
Асоциацията на индустриалния капитал е подготвила предложение със 130 мерки, които да се осъществят чрез 
законодателни и административни промени на национално ниво за стимулиране на "светлия" бизнес. 
 
news.bg 
 
√ Укриваме 1/4 от продажбите 
http://news.ibox.bg/news/id_58817268 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал, 
цитирано от БНР. 
Според работодатели от 11 бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби, а сивият сектор в икономика е намалял с 5,4% през последните две години. 
Според изследването неформалната икономика през 2010 година е била 42,2 на сто, а сега е 36,8 на сто. Най-много 
нарушения има в браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. 
При тях са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и износ, 
доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
 
moreto.net 
 
√ Укриваме 1/4 от продажбите 
http://www.moreto.net/novini.php?n=194296&c=01 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал, 
цитирано от БНР. 
Според работодатели от 11 бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби, а сивият сектор в икономика е намалял с 5,4% през последните две години. 
Според изследването неформалната икономика през 2010 година е била 42,2 на сто, а сега е 36,8 на сто. Най-много 
нарушения има в браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. 
При тях са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и износ, 
доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
 
plovdinchanin.com 
 
√ 1/4 от продажбите у нас остават на тъмно 
http://plovdivchanin.com/?option=com_content&view=article&id=1039:14-------&catid=56:2012-11-05-18-27-
18&Itemid=107&fontstyle=f-larger 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Според работодатели от 11 бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби, а сивият сектор в икономика е намалял с 5,4% през последните две години. 
Според изследването неформалната икономика през 2010 година е била 42,2 на сто, а сега е 36,8 на сто. Най-много 
нарушения има в браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. 
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При тях са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и износ, 
доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
 
money.bg 
 
√ Сивата икономика се свива, но 25% от продажбите все още не се отчитат 
http://money.bg/news/id_1756842743 
Според предприемачи от 11 сектора в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби, а сивият сектор в икономика е намалял с 5,4% през последните две години. 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, информира News.bg. 
Според изследването неформалната икономика през 2010 година е била 42,2 на сто, а сега е 36,8 на сто. Най-много 
нарушения има в браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. 
При тях са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и износ, 
доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
 
livenews.bg 
 
√ Около 25% от реалните продажби у нас се укриват 
http://www.livenews.bg/Okolo-25%25-ot-realnite-prodajbi-u-nas-se-ukrivat-41223 
Браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия с най-много нарушения 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). Според работодателите от 11 пилотни бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти 
от реализираните продажби. Подобно на икономическите субекти и на ниво физически лица се оформя тенденция за 
недеклариране до една четвърт от доходите, се посочва в анализа. 
Сивият сектор в националната икономика е намалял с 5.4% през последните две години, установили експертите на АИКБ. 
Според изследването неформалната икономика през 2010г. е заемала дял от 42.2%, а сега обхватът й е 36.8%. Забелязва 
се тенденция към разместване в "сивотата" на браншовете, според Бойко Недялков, който е заместник-председател на 
Управителния съвет на АИКБ. 
Ако през 2010 година строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви практики, то сега 
с най-много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. 
Същевременно през 2012 година са намалели случаите на полагане на труд без договор в сравнение с 2010 година. 
Докато преди две години те са били близо 29%, сега относителният им дял е спаднал на 22.2 %. 
 
economymagazine.bg 
 
√ 25% от реалните продажби у нас се укриват 
http://economymagazine.bg/news/13871/1/1/25-ot-realnite-prodajbi-u-nas-se-ukrivat.html 
25% от реалните продажби у нас се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал, цитирано от 
БНР.  
Според работодателите от 11 бранша - в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби. С най-много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и 
полиграфия.  При тях са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос 
и износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки.  
Експерти от асоциацията установили, че през последните две години сивият сектор в икономиката е намалял с 5.4 
процента. Според изследването неформалната икономика през 2010 година е била 42,2 на сто, а сега е 36,8 на сто. 
 
dnesplus.bg 
 
√ Укриваме 1/4 от продажбите 
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=592718 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Според работодатели от 11 бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби, а сивият сектор в икономика е намалял с 5,4% през последните две години. 
Според изследването неформалната икономика през 2010 година е била 42,2 на сто, а сега е 36,8 на сто. Най-много 
нарушения има в браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. 
При тях са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и износ, 
доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Повече от две трети от хората над 50 години не работят 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/04/1961611_poveche_ot_dve_treti_ot_horata_nad_50_godini_
ne/ 
Двама от всеки трима души на възраст над 50 години са икономически неактивни, т.е. нямат и не си търсят работа. Това 
сочат данните от национално представително статистическо проучване за проблемите и потребностите на възрастните 
хора, направено по проект на социалното министерство и Националния статистически институт (НСИ). Според 
изследването основен фактор за активно участие на пазара на труда е образованието и квалификацията на кадрите. 
Почти половината от хората над 50 години, които не търсят работа, имат основно или по-ниско образование, а едва 12% 
имат висше. 
Има ли място за всички 
През миналата година на всеки 100 възрастни хора, които се пенсионират, на пазара на труда са влизали 68 младежи. 
Десет години по-рано съотношението е било 100 на 124, посочи социалният министър Тотю Младенов. Въпросът е дали 
при стагниращ пазар на труда и все по-застаряващо население има работа и за двете поколения. 
От проучването на социалното министерство и НСИ се оказва, че нежеланието на работодателите да наемат по-
възрастни хора не е основната причина те да не търсят заетост. Въпреки че около 80 на сто от анкетираните смятат, че 
намирането на работа зависи от възрастта, едва 2% са посочили това като основен фактор да не са активни на пазара на 
труда. Още 2% са посочили, че не могат да намерят каквато и да било работа. Така се оказва, че около 4% от хората над 
50 години са се обезкуражили. За две трети от тях напредналата възраст е пречка. Много голям обаче е делът на тези, 
които са в лошо здравословно състояние и затова не търсят работа - 26%. 
Все по-стари 
Икономическите последици от застаряването на населението са свързани с понижаване на количеството и качеството на 
производителността на труда, което се отразява върху конкурентоспособността на бизнеса и икономиката, посочи 
Младенов, цитиран от "Инвестор". Това е причината задържането на по-възрастните хора на пазара на труда да е 
приоритет на пенсионната реформа. Още повече че техният дял от населението се увеличава все повече. Към края на 
миналата година 40% от българите са били на възраст над 50 години, а прогнозните данни на НСИ показват, че до 2030 г. 
техният дял ще нарасне с още 7 пункта. 
Освен заради започналото увеличение на възрастта за пенсиониране (до 63 години за жените и 65 за мъжете през 2020 
г.) за хората има стимул да работят по-дълго и защото всяка година стаж след изпълняване на условията за пенсия има 
по-голяма тежест и съответно носи по-висока пенсия. Според проучването 17% от всички заети продължават да работят, 
въпреки че са придобили право на пенсия поради осигурителен стаж и възраст. 
 
√ Фирмите стават по-смели, но още се страхуват да поемат нов дълг 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/12/04/1961482_firmite_stavat_po-smeli_no_oshte_se_strahuvat_da/ 
Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) пред "Капитал Daily" 
Има ли раздвижване в търсенето на кредити отплатежоспособни предприемачи? 
- Да, точната дума е раздвижване и появата му е логична. Четири години криза са достатъчно време за изчерпване на 
тенденцията към разтоварване на фирмите от дългове. В същото време значителна част от закупените в годините на 
растежа машини започват да се амортизират и трябва да бъдат подменяни. От трета страна, пазарът продължава да 
отсява компаниите с потенциал за развитие, които на свой ред придобиват други, и това провокира търсене на кредити. 
С други думи, абдикацията на фирмите от търсене на оборотно и инвестиционно кредитиране започва да изчезва, но все 
още е рано "да отваряме шампанското". Вероятно още поне година ръстът на депозитите ще превишава този при 
кредитите. 
Как бизнесът реагира на не особено обнадеждаващите прогнози за икономиките и в еврозоната, и в ЕС, а и за 
България? Какви са впечатленията ви от директното общуване с компаниите? 
- Всички потребители - и фирмите, и физическите лица, все още са притеснени за бъдещето си. Това ги прави 
изключително предпазливи, когато им се налага да поемат нов дълг. Както вече казах, кризата си е криза, но нуждите не 
могат да бъдат отлагани до безкрай. Разбира се, интензивното търсене на кредити ще дойде с чувствителното спадане 
на безработицата и с реалното възстановяване на пазарите, на които продава българската икономика. 
Кои сектори от икономиката са перспективни сега от гледна точка на развитие и на кредитиране? 
- Ситуацията през следващата година няма да е много по-различна от настоящата. Секторите, които движеха 
икономиката в изминалите една-две години, най-вероятно ще бъдат същите и през 2013 г. Основно тези с експортна 
насоченост. Може би тези, чийто износ е с акцент върху източните пазари, ще имат по-голям шанс, отколкото секторите с 
насоченост към евросъюза. Икономиката на ЕС продължава да буксува и най-вероятно такова ще бъде положението и 
през следващата година. В същото време новите пазари, които откриваме на изток, от нас са с по-големи възможности. 
Освен това очаквам, че през 2013 г. ще има леко съживяване на вътрешното търсене. Не за друго, а защото няма как - 
това са четири години, в които и домакинствата, и компаниите се въздържаха и отлагаха потреблението. Този процес 
започва вече да се изчерпва, защото производствените мощности се амортизират, а и домакинствата имат нужда от 
покупка на инвестиционни стоки. 
По отношение на проекти за кредитиране има бъдеще за такива, които ще се реализират по линия на европейските 
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фондове. Оперативните програми наистина са един не лош източник за кредитиране. 
Не се ли гледа в последно време малко като панацея на европейските фондове? 
- Не могат да бъдат панацея, защото обемът им е много по-малък, отколкото са нуждите на икономиката и на 
кредитирането. Но те са един не лош източник на потенциално добри кредити, тъй като са придружени в повечето 
случаи с грантови схеми. 
Българската банка за развитие към кои сектори ще насочи кредитирането си? 
- Нямаме любими сектори в икономиката, които да финансираме приоритетно. Ориентацията на банката е към малките 
и средните предприятия и същевременно към тази част от тях с експортна насоченост. 
На бизнеса му трябват пари, за да се задвижи колелото. Банките са пълни с ресурс, който не им носи доход, защото не 
се използва по предназначение. Лихвите са на относително високи нива. Защо банките не намалят лихвите, за да 
стане по-лесно плащането на кредитите от предприемачите? 
- Вижте в миналото изговорихме много по отношение на лихвите и тяхното влияние върху търсенето на кредити. Мисля, 
че в момента лихвите нито са на твърде високи нива, нито са основен фактор при решение за теглене на кредит. Ако все 
пак трябва да дам оценка за нивото на лихвените проценти, очаквам през следващата година да видим и депозитните, и 
кредитните лихви на по-ниски стойности. 
На какви лихвени нива ще кредитира ББР малкия и средния бизнес през следващата година? 
- Въпросът дали един кредит е наистина необходим на дадена фирма или домакинство е по-съществен от това дали 
лихвеният процент е с една единица по-висок или по-нисък. Все пак мисля, че лихвените проценти ще намаляват, 
разбира се, при условие, че икономическата ситуация както в България, така и в Европа не се влошава. 
Но 10% лихва средно на пазара за кредити на малки и средни предприятия не е ли висока? 
- Такова ниво вече започва да изглежда високо. Преди две-три години 10%, дори 12% бяха напълно нормална лихва за 
този сегмент от пазара. Сега все повече малки и средни фирми отказват кредити, които са на по-висока лихва от 8.5 - 9%. 
Тоест търсенето в този сегмент вече започва да гравитира около 7.5 - 8%. Това означава, че през следващата година 
бихме могли да видим и по-ниски стойности. Когато проектът е добър и съответно кредитът ще си върне парите, банките 
са по-склонни да отстъпват в нивото на лихвения процент. Основен въпрос при оценката на проекта е по какъв начин ще 
се върне кредитът. При преценени рискове и оценка за възвращаема инвестиция въпросът за лихвените проценти е на 
финала на разговорите. Банките вече са по-склонни при добри проекти да дават лихвени стимули. 
Жилищното кредитиране не се развива според прогнозите и очакванията, няма търсене. Какви са причините? 
- Жилищният пазар до голяма степен се движи от очакванията на хората. Предвид изказванията, че цените на 
недвижимите имоти все още не са достигнали дъното, логично е купувачите да изчакват още по-ниски нива и да не 
пристъпват към теглене на жилищни кредити. Освен това в общата ситуация на несигурност, каквато е сегашната, е доста 
трудно да се вземе решение за покупка на жилище и ползване на ипотечен кредит. Затова хората по-скоро отлагат този 
вид потребление. Надявам се, че следващата година ще има по-голямо търсене на жилищни кредити. Ако и банките 
излязат на пазара с част от придобитите от тях имоти, това също би могло да оптимизира цените и да провокира много 
хора, които да решат, че точно сега е моментът да се ползва ипотечен кредит. Въпросът е да се "преглътне" намалената 
стойност на тези имоти и да се приеме фактът, че цената на квадратен метър вече не е Х, а У. Необходимо е обаче 
известно време тази нова стойност да отлежи у продавачите, те да свикнат с нея и да могат да излязат на пазара с по-
ниски цени. 
Тази нова стойност близка ли е до реалната? 
- Реалната стойност на един недвижим имот е себестойността за построяването му плюс реалната стойност на земята и 
пазарна възвращаемост от порядъка на 10-15%. Това означава, че при един нормален двегодишен цикъл при 
строителството печалбата за строителя би трябвало да е не повече от 30%. Досега строители и инвеститори залагаха 
много по-висока норма на печалба. В момента, в който нормата падне до адекватни стойности, тогава сигурно и 
строителният продукт ще бъде предлаган на по-ниска цена от сегашната. 
Банките тук работят при лихвен марж от около 4% за периода на кризата. На какъв лихвен марж работят банките в 
еврозоната например предвид всички фактори, имащи отношение към ценообразуването на кредитите? 
- Разликата между България и еврозоната е малка. Съществената разлика идва при крайния лихвен процент, при който 
се изплаща кредитът. Знаем, че той се формира от база и лихвен марж или премия. Е, точно при базата или цената на 
паричния ресурс е съществената ни разлика с банките от еврозоната. Там те се финансират при приблизително 1%, за 
нашите банки тази стойност е 4%, това е цената, която те плащат за привличаните депозити. 
Какво може да се очаква като развитие през следващата година за банките, за бизнеса, за хората? Какви са 
прогнозите ви? 
- Всички имаме основания да очакваме една по-добра година. Най-малкото залаганият и от институциите ръст за нашата 
икономика е значително по-висок от този през 2012 г. Все пак може би е рано да сложим розовите очила, голямата 
разлика ще дойде, когато видим съществено възстановяване на основните ни търговски партньори и респективно, 
когато безработицата спадне поне с 2% от сегашното си ниво. 
На практика възможно ли е да се реализира прогнозираният ръст на икономиката за 2013 г. предвид сегашната 
ситуация? 
- Прогнозите на различните институции - български и европейски, са между 1.2% и 1.9% ръст. Дори и най-ниската 
стойност да приемем, тя е двойно по-висока от тази за 2012 г. Зад тези прогнози стои задълбочен анализ на съответните 
институции, които разполагат с подготвени аналитични звена. При изготвяне на прогнозите се взимат предвид и се 
отчитат редица показатели и прогнози в световен мащаб. Така прогнозираният растеж за България е функция на всичко 
това. Мисля, че на този етап очакванията за растеж звучат реалистично. Към ръст от порядъка на 4 - 5% годишно, от 



какъвто има нужда една развиваща се икономика за догонване на останалите държави от евросъюза, ще се върнем едва 
след 2014 г. Българската икономика е изцяло зависима от външните пазари, а тяхното възстановяване се очаква да бъде 
слабо през следващите две години. Така че не можем, както се казва, "да си надхвърлим сянката". 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Без пенсии в чувала 
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/bez_pensii_v_chuvala__-170409.html 
Дядо Коледа може да подмине пенсионерите у нас. Шансовете да получат добавки преди Бъдни вечер се стопиха, 
алармираха синдикатите. Последната възможност отпадна, след като кабинетът отложи заседанието си за идната сряда. 
А социалният министър Тотю Младенов призна, че не е говорил с вицепремиера Симеон Дянков. 
Коледни бонуси може и да няма, попари възрастните шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова. Доста 
разплащания са оставени за края на годината, бавят се и плащания по европроекти, допълни тя. Но остави отворена 
вратичка като заяви, че окончателното решение ще бъде взето до дни, когато ще излязат ноемврийските разчетите за 
изпълнението на бюджета. 
Шансовете да зарадваме пенсионерите намаляват с всеки ден, докато няма решение, заяви в интервю за "Стандарт" и 
управителят на НОИ Бисер Петков. 
Всичко е в ръцете на Бойко Борисов, казаха депутати. Ако има правителствено решение, парите ще бъдат преведени за 
Нова година или Ивановден. 
 
Вестник Труд 
 
√ 56% от българите искат работа и след пенсия 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1662232 
56,4 на сто от българите искат да продължат да работят и след пенсионирането си. Това показва национално 
представително проучване за проблемите на възрастните хора, изготвено от Националния статистически институт по 
проект на социалното министерство. Резултатите от изследването бяха представени на конференция по повод 
Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. Близо 80 процента от 
участвалите в допитването посочват, че възможностите за намиране на работа зависят от възрастта. 
Повече от половината българи, които са над 55-годишна възраст, нямат работа или са се отказали да търсят такава. 
На форума социалният министър Тотю Младенов припомни, че около 40% от всички българи са над 50-годишна възраст. 
През 2001 г. на мястото на 100 пенсиониращи се са идвали 124 млади хора, а през м.г. на същия брой възрастни се падат 
едва 68 млади. 
Групата на над 50-годишните се увеличава в цяла Европа. Към момента средната възраст на населението в ЕС е 40 г., но 
се очаква трудоспособните да намаляват. 
Проучването сред възрастните хора показва още, че преобладава делът на тези със завършено средно образование - 
55,8%, следвани от висшистите - 28,3%. Най-малко са възрастните с основно и по-ниско образование - 15,9%. Наблюдават 
се обаче съществени различия в образователната структура между заетите и безработните лица над 50-годишна възраст. 
Тези със завършено висше образование са 30,3% от всички заети и 13,5% от безработните. Със завършено основно и по-
ниско образование са 27,5% от всички безработни и 14,3% от всички заети лица. 
Министър Младенов обяви още, че очаква днес да стане ясно дали ще има коледни добавки за пенсионерите след като 
бюджетът излезе на дефицит за октомври. 
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