
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Преса 
 
√ Идея: Глоби за работници за „пари на ръка“ 
http://pressadaily.bg/publication/8193-%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F:-%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%E2%80%9E%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C/ 
Да има глоби за работниците, които получават част от заплатата си „на ръка“. Това предлага Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) в пакет от мерки срещу сивата икономика. От организацията обаче искат 
работникът да се освобождава от глоба, ако сигнализира в НАП, НОИ или Икономическата полиция, че шефът му дава 
допълнителни средства, без да са осчетоводени. 
Данните показват, че през 2010 г. практиките за плащане „на ръка“ са били често срещани сред 17,9% от 
работодателите, докато през 2012 г. процентът скача на 31,6%. Така вместо работа без договор вече масовият случай е 
работа на договори с фиктивни клаузи - фиксира се заплата, близка до минималния осигурителен праг, коментираха от 
АИКБ. Формално се спазва изискването трудовите отношения да се скрепят в писмен вид, но се плаща и сума, която не 
се облага с данъци и осигуровки. В строителство, туризъм, електротехника и електроника, здравеопазване, парфюмерия 
и козметика, пощенски услуги и машиностроене най-често има доплащане на ръка, сочат данните на АИКБ. 
Подобни идеи лансира и Българската стопанска камара още през 2011 година. 
„Плащането под масата не може да се докаже по категоричен начин. Има такива практики, но те са плод на натиска на 
по-силната страна, а именно - работодателите. Ако искаме да се борим срещу тези явления, трябва да мислим кои са 
ефективните стъпки“, коментира вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов. 
Доносът като бизнес 
Крути мерки се вземат в държавата срещу сивата икономика. Асоциацията на индустриалния капитал предлага на 
работниците да топят работодателите си пред данъчните, ако им се плаща под масата. Странен павликморозовски зов, 
особено подходящ по време на криза. Един работник би натопил работодателя си, но когато бъде изгонен. Докато го 
храни, трудно би се навил да го играе доблестен гражданин. Защото доблестта по време на криза е първа  приятелка на 
безработицата. 
От друга страна, държавата галантно и подло прехвърля собствената си безпомощност да извади икономиката на светло 
върху работника и работодателя. В резултат единият да се прави на маймуна как да опази бизнеса си, а другият да става 
доносник. Сбъркана държава.    
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал 
 
√ 50 нюанса сиво 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/01/04/1978578_50_njuansa_sivo/ 
Помните ли положителните прогнози? Този новогодишен жанр, толкова популярен преди кризата, търпи по-силна 
рецесия дори от Гърция. Отдавна вече никой не смее или не иска, да пръска оптимизъм в началото на годината. И 
разбираемо защо: икономическата реалност в последните години рядко дава поводи за силна радост. 2013 не е по-
различна. Както личи от прогнозите на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), повечето събития, които 
експертите очакват, са с мрачен оттенък, а тъмните тонове варират в зависимост от мястото. 
Прогнози за България няма, но за сметка на това може да погледнем в огледалото на изминалата година. Там също е 
сиво. Българският клон на "Отворено общество" за втори път съставя "Индекс на настигането" за държавите от ЕС, който 
има за цел да проследи кой и как се справя в съюза в четири основни области - икономика, демокрация, качество на 
живот и управление. Както става ясно и от новия индекс, България не настига никого, а единствено гледа отблизо как 
разни държави се движат покрай нея. 
Например Румъния се вдига нагоре (макар данните да не се отнасят за цялата 2012 г. и това изпуска влошаването на 
ситуацията в последните няколко месеца), а Хърватия и Гърция падат надолу. Сърбия и Черна гора също слизат, а като 
цяло всички балкански държави вече ясно се оформиха като изоставаща икономическа група в Европа, отделен от 
дърпащия бавно, но неотменно напред пояс на централноевропейските страни. Съдейки по последните събития, 2013 г. 
няма да промени това.   
...следващите 12 
Така основният проблем на ЕС през 2013 г. ще остане какво да прави със себе си - дали трябва по-голямо и бързо 
политическо сближаване, или то трябва да стане на по-малки групи. Първото заплашва да го разкъса на парчета, а 
второто - да изхвърли някои държави като България, Румъния и дори Унгария извън ядрото на ЕС. Докато съюзът остава 
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вглъбен в себе си, Русия става все по-неуправляема (поне според ЕСВП), Сирия - все по-кървава, а радикалите - все по-
силни. 
Така следващите 12 месеца обещават да допълнят нови оттенъци на сивото. Гърците със сигурност биха се съгласили - 
71% от тях смятат, че 2013 г. ще бъде по-лоша от предишната. А ако и през нея България не се размърда, през 2014 г. 
погледът в огледалото ще бъде дори по-мрачен, защото дори гледката на падащата Гърция няма да отмие усещането, че 
не се движим на никъде. 
Осем прогнози за 2013 г. 
Основните тенденции според Европейския съвет за външна политика 
Европа 
1. Единният пазар ще пострада 
Според Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), както и да се справят с кризата ЕС и еврозоната, основното 
постижение на интеграцията ще бъде лошо засегнато. Пълен разпад на еврозоната ще разбие единния пазар, а бърз 
скок към интеграция ще го свие, тъй като някои страни ще се оттеглят от него. Дълбочината му ще намалее дори нищо 
да не се случи. Банките в еврозоната почти не правят трансграничен бизнес напоследък - дори лошо управлявани 
германски компании плащат по-малки лихви от добре управлявани испански. За Европа, смята ЕСВП, това ще означава 
по-малко конкуренция, по-малък ръст и по-високи цени. 
2. Малките държави ще водят външната политика на ЕС 
Докато големите държави търсят изход от кризата, а Великобритания - от Европа, нови коалиции от желаещи водят 
външната политика. Полша и Швеция вече се възползваха от това. Доклад на ЕСВП от 2012 г. показва, че Швеция поема 
инициативата толкова, колкото и сили като Франция и Великобритания, а Холандия и Финландия също демонстрират, че 
големината не е от значение. 
3. Краят на технократите  
След година, в която технократите поеха контрола над ключови за бъдещето на еврозоната държави като Гърция и 
Италия, електоралната политика се връща с гръм и трясък през 2013 г. Според ЕСВП вотът в Италия например ще бъде 
референдум за политиката на Марио Монти със или без участието на досегашния професор премиер. Да се надяваме, че 
бъдещето няма да е плешиво, с пластични операции, огромен нагон и саркастична усмивка.  
4. Британският дебат за Европа ще се успокои 
През 2013 г., прогнозират от ЕСВП, сомнамбулството на Великобратания ще спре. Оптимистичната теория за Лондон е, че 
бизнес лидерите ще започнат да работят срещу безпомощността на политиците, които тътрят крака към изхода от ЕС. 
Мнозина консерватори също ще осъзнаят, че евроскептицизмът разделя собствената им партия и помага на крайната 
Партия за независимост (UKIP). Експертите смятат, че за това ще помогне и дебатът за евентуално членство на 
независима Шотландия в ЕС. 
Светът  
5. Сирия ще стане поле за конфликти 
Гражданската война ще се превърне в по-широка регионална битка, което ще усложни възможността за скорошен мир. 
Вътрешните разделения ще се задълбочават, а Сирия ще стане бойно поле за сунитски джихадисти, Иран, "Хизбула" и 
кюрдите.  
6. Политически срещу религиозен ислям  
ЕСВП смятат, че има очевидна негативна реакция от избирателите срещу политическия ислям в Тунис и Египет. Това 
означава, че партии като "Мюсюлмански братя" ще трябва да променят политиката си и да разработят по-прагматични 
програми за по-широк кръг хора. Това обаче ще ги отдалечи от салафистите, които слагат акцента на религиозното преди 
политическото. 
7. Русия ще става все по-трудна за управление 
Гърбът не е единственото, което ще мъчи Владимир Путин тази година. След като през 2012 г. неговият авторитет бе 
сериозно наранен и по улиците на Русия се роди нова опозиция, процесите в страната ще стават все по-трудни за 
контролиране. Путин все по-трудно ще разиграва различните групи във властта една срещу друга, а икономическото 
забавяне ще го накара отново да бъде гласовит срещу Запада, но мълчалив спрямо Китай. Драмата със закона 
"Магнитски" и руският отговор е част от тази игра, смятат от ЕСВП. Но все пак припомнят, че Русия знае колко отчаяно се 
нуждае от западни инвестиции и ноу-хау.   
8. Китай 3.0 среща Лидери 1.5  
1.0 беше политическата революция на Мао. 2.0 беше икономическата на Дън Сяопин. Сега Китай има нужда от нова ера, 
но от ЕСВП виждат проблеми с това. Новите лидери, смятат експертите, са обърнати към миналото, не към бъдещето. 
Докато се опитват да запазят стабилността, те ще трябва да управляват и надигащата се мощ на страната, увеличаващото 
се разделение между богати и бедни, небалансираното икономическо развитие и отварянето към световната 
икономика. Така 2013 г. ще е година на напрежение между засилващото се гражданско общество в Китай и 
отслабващата политическа система. 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник Капитал daily 
 
√ Укриването на осигуровки все пак ще се наказва със затвор 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/06/1979326_ukrivaneto_na_osigurovki_vse_pak_shte_se_nakaz
va_sus/ 
Укриването на осигурителни задължения да се наказва със затвор искат депутати от ГЕРБ и ще опитат да прокарат 
промените в Наказателния кодекс, преди мандатът на този парламент да изтече, съобщи източник от управляващите. 
Наказуеми ще са наемането на хора на работа без договор, подписването на договор, при който заплатата е по-ниска от 
реално изплащаната, защото така осигуровките се начисляват на по-ниска база от реалната. Фалшифицирането или 
унищожаването на документи също ще се наказва със затвор според сумата, с която бюджетът е бил ощетен. 
В есенния вариант на законодателните промени, който според източници на "Капитал Daily" няма да се промени 
значително, се предвижда отговорността да е само за работодателите. 
Наказателният кодекс обаче касае престъпления на физически лица и по него под отговорност не могат да се подвеждат 
компаниите. Затова не става ясно дали под ударите на закона ще попаднат директорите и управителите на компаниите, 
които на практика установяват порочните практики, или длъжностните лица, които подписват договорите, водят 
счетоводството и изплащат възнагражденията. 
Това са част от неяснотите, които накараха управляващите веднъж да предложат подобни мерки, но след това бързо ги 
оттеглиха, преди да стигнат до гласуване, дори и в парламентарните комисии. 
Повторен опит 
Първият опит на ГЕРБ да криминализира укриването на осигуровки, датира от есента. Тогава председателят на 
бюджетната комисия Менда Стоянова заедно със свои колеги предложиха текстове в преходните и заключителни 
разпоредби на бюджет 2013. 
Те оттеглиха предложението си, а официалното обяснение бе, че текстовете трябва да се прецизират, преди да се стигне 
до гласуването им. 
След оттеглянето на предложенията народните представители решиха да изчакат подготвянето и приемането на изцяло 
нов наказателен кодекс, където да впишат нормите. Но планът е бил променен, защото мандатът на правителството и 
сегашните народни представители може да не стигнат за изготвянето и прокарването на изцяло нов наказателен кодекс 
и затова укриването на осигуровки ще се криминализира с обикновени поправки в кодекса. 
Какви да са наказанията 
През есента депутатите искаха укриването на задължения в големи размери (на стойност над 3000 лв.) да се наказва със 
затвор от една до шест години и глоба до 2000 лв. Прагът за осигуровки в особено големи размери е 12 хил. лв., като за 
укриването им се предвижда затвор от три до осем години и конфискация на част или дори цялото имущество на 
виновния. 
Провинилите се лица обаче ще имат възможност да възстановят сумите, с които са ощетили държавата и ако това стане 
преди делото срещу тях да приключи на първа инстанция, наказанието им се намалява на максимум две години затвор и 
глоба до петстотин лева при укриване на осигуровки в големи размери. За щети в особено големи размери пък 
наказанието се намалява на глоба до хиляда лева и затвор до три години. 
Ще сработят ли промените 
Експерти от Министерството на финансите коментираха, че са скептици дали такива промени в наказателния кодекс ще 
дисциплинират фирмите. Причината е, че аналогични текстове и в момента са записани в Наказателния кодекс, но по 
отношение на данъчните престъпления и това не е намалило склонността към укриване на данъци. 
Въпреки това предложението на депутатите щяло да бъде подкрепено като опит да се допълни Наказателният кодекс и 
да не се оставят вратички за престъпления, без за тях да е предвидено наказание. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Спират измами с осигуровки 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-01-07&article=436630 
Спират източването на пари от фондовете на НОИ с нова мярка срещу фирмите фантоми. От 2013 г. компаниите вече 
трябва да подават заедно двете декларации за осигурените лица и вноските, които са дължими - образец 1 и 6. Това 
трябва да става до 25-о число на месеца, гласят последните промени в данъчните закони. До 25-о число на месеца 
трябва да се внесат в хазната и самите осигуровки на работниците, както и данъкът върху дохода им. Досега нямаше 
фиксиран срок за подаване на двете декларации образец 1 и 6. Те можеше да се подават в различни дни от месеца.  
Първо се подаваше декларацията образец 1, в която се посочваха осигурените лица в предприятието и техният доход. 
По-късно през месеца работодателят трябваше да подаде и втората декларация образец 6, в която се посочват 
задължителните осигурителни вноски, които той прави за всяко едно осигурено лице. Този режим провокира измами, 
продължили с години, при които недобросъвестни работодатели, подаваха само първата декларация, без да внасят 
осигуровки. По силата на нашето законодателство въпреки че не са преведени осигуровките, работниците, посочени в 
декларация образец 1, не губят правата си за пенсия, болнични, майчинство и безработица и без проблем могат да 
получат обезщетение в случай на някой от тези рискове. Това създаде феномена "кухи фирми" без никаква дейност, в 
които фиктивно се назначават работници, за да може да ползват обезщетения за майчинство или болнични. Има случаи 
дори на недобросъвестни "работодатели", които използват лични данни на служителите си, откриват сметки на тяхно 
име, на които получават обезщетения от фалшиви болнични. Схемата работи и при "наемане" на бременни жени, които 
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излизат в майчинство с максималния осигурителен доход. Майките получават 90% заплатата преди раждането, но част 
от парите се прибират от техни мними работодатели. Измами бяха засечени и с фиктивни съкращения, при които 
работниците едновременно получават обезщетения от фонд "Безработица" и заплати под масата. 
За проблема с кухите фирми от НОИ алармираха още преди две години. Тогава приходната агенция, която събира 
осигуровките, съкрати срока за корекции със задна дата в част от декларациите, които подава бизнесът. Това обаче не 
спря напълно измамите. Сега с въвеждането на едновременно деклариране на осигурените лица и дължимите 
осигуровки се очаква да се реши проблемът с фиктивните работници. "С едновременното подаване на декларации 
образец 1 и 6 ще можем без проблем да събираме вноските по принудителния ред, ако се наложи", обясниха от НАП. 
 
 


