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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник Стандарт 
 
√ 33 % със заплата под масата 
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/33__sas_zaplata_pod_masata-196355.html 
32,7% от БВП е делът на сивия сектор у нас. Това сочат резултатите от изследване на Асоциацията на индустриалния 
капитал за 2012 г. 
Едва с 0,6% е намалял сивият сектор в страната ни в сравнение с 2011 година. По този показател България се намира на 
първомясто в ЕС. В съседните страни от Балканския полуостров сенчестата икономика е около 27-28% от БВП, твърди 
проучването. Сред най-разпространените нелоялни практики са работата без трудов договор. Масово се декларират 
минимални суми, върху които се плащат осигуровки, а служителите получават допълнително пари на ръка. 
Друго нарушение е неиздаването на фактури и избягването на плащане на ДДС. Според бизнеса намаляването на 
административната тежест и въвеждането на повече електронни услуги би свило сивия сектор. 
 
Вестник Труд 
 
√ Всеки трети лев идва от сивия сектор 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2143745 
“Икономическата криза, високата безработица, ниските доходи и недостатъчният данъчен морал са фундаменталните 
причини за високия дял на сивата икономика в България.” 
Това заяви проф. Стефан Петранов при представянето на изследването на Асоциацията на индустриалния капитал вчера. 
“Онлайн свързването на касовите апарати с НАП и съвместните проверки на данъчни и трудови инспектори дават 
положителен резултат, но не могат да решат основните проблеми в българската икономика”, добави той.  
Проучването показва, че през 2012 г. делът на сивия сектор у нас е 32,7% от БВП - с едва 0,6% по-малко спрямо 2011 г. По 
този негативен показател България заема първо място в ЕС. В съседните страни от Балканския полуостров сенчестата 
икономика е около 27-28% от БВП, твърди проучването. 
Сред най-разпространените нелоялни практики са работата без трудов договор. Масово се декларират минимални суми, 
върху които се плащат осигуровки, а служителите получават допълнително пари на ръка. Често се случва и плащане на 
възнаграждения под минималната заплата, показва изследването. 
Една четвърт от фирмите посочват, че се отчитат по-големи разходи от действителните и по-ниски от реалните обороти. 
Друго нарушение е неиздаването на фактури и избягването на плащане на ДДС. 
Едва 4,2% от анкетираните фирми смятат, че всички продажби в икономиката се фактурират. През 2011 г. 25% са били на 
това мнение. Драстично са намалели и служителите, които са убедени, че всички декларират реалните си доходи. 
Според бизнеса намаляването на административната тежест и въвеждането на повече електронни услуги би довело до 
свиване на сивия сектор. “Най-важното обаче е всички фирми да са равни пред закона. Работодателите казват: “Докато 
Темида си затваря очите, това ще е положението”, каза доц. Емилия Ченгелова. 
Хората трудно приемат, че не трябва да работят на черно заради ниските доходи. Те предпочитат да получават малко 
повече пари сега и не се интересуват каква ще е пенсията им след време, посочиха авторите на проучването. 
Коректният бизнес губи пазари и печалба 
Близо две трети от фирмите у нас се оплакват, че нелоялната конкуренция от сивия сектор им създава трудности при 
намирането на качествен персонал според изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 57% 
казват, че големият дял на неформална икономика прави намирането на инвестиции по-трудно. 
Неспазването на законите от некоректни работодатели свива продажбите и печалбите на изрядните фирми, които губят 
пазари и клиенти, конкурентоспособността им намалява, а рискът от фалит се увеличава, показва изследването. 
Положителна новина е, че делът на компаниите, които плащат заплати по банков път, се е увличил до 63,6%. Това 
показва нагласа у работодателите да прилагат принципите на корпоративна социална отговорност и да бъдат в светлата 
част на икономиката. 
 
Вестник Сега 
 
√ Всяка втора фирма смята, че част от продажбите се укрива 
http://www.segabg.com/article.php?id=657134 
Над 51% от фирмите смятат, че около една четвърт от продажбите в страната не се фактурират и на практика остават 
скрити за държавата. Когато обаче се говори за бранша, в който самите те работят, ситуацията е малко по-различна - 
около 43% от работодателите смятат, че в техния бранш не се фактурират до една десета от реалните продажби. Това 
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показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал, проведено през тази година сред 103 предприятия. Едва 
16 на сто от запитаните считат, че всички продажби се фактурират. 
Почти всички запитани фирми твърдят, че укриването на продажбите им вреди сериозно, а всеки втори шеф казва, че е 
принуден да работи с по-ниска печалба, за да издържа сивите фирми в бранша. Около 40% от компаниите пък твърдят, 
че нелоялната конкуренция ги лишава от клиенти заради по-ниските си цени, а други 26.5% дори виждат повишен риск 
от фалит заради подбиването на пазара. 
Подобна е и картината при плащането на данъци от гражданите. През миналата година се оказа, че около една четвърт 
от дължимите налози се укриват, а ситуацията през 2013 г. не се е променила съществено, показват данните. Любопитно 
е, че все пак около 44.8 на сто от анкетираните граждани са заявили, че техните близки и познати декларират всичките 
си доходи. При 103-те изследвани предприятия обаче този процент е по-нисък и само 21.4% от тях твърдят същото. 
 
√ Изборите и кризата тласкат бизнеса към сивия сектор 
http://www.segabg.com/article.php?id=657008 
Изборите, политическите пазарлъци и кризата тласкат част от българските фирми към сивия сектор. Това става ясно от 
представен вчера анализ на Асоциацията на индустриалния капитал, свързан с неформалната икономика у нас. В 11% от 
случаите и служителите, и самите фирми признават, че нивото на сивия сектор в техния бранш е между 51-65%. Най-
сериозно е положението в строителството, машиностроенето, пощенските услуги и др. 
"Изсветляването на икономиката е продължило и през миналата година. Но, за разлика от предходни години, този 
процес губи скоростта си и остава на почти същите нива както през 2011 г. Данните сочат, че около 25-30% от фирмите у 
нас работят в сенчестата част на икономиката", заяви експертът проф. Стефан Петранов. 
Работата без трудов договор, подписването на контракти за малка сума и плащането на ръка, както и неиздаването на 
касови бележки продължават да са обичайна практика у нас. Според 16.2% от работодателите тази практика е почти 
всекидневие, докато според други 36.4% тя е по-скоро често срещана. Любопитни отговори са дали служителите - почти 
всеки втори твърди, че не знае за такива случаи. Експертите обаче обясняват това с негласната подкрепа на работещите 
във фирмите, които така стават съучастници на своите шефове. 
В същото време почти всеки втори българин е готов да работи без трудов договор, стига да получава допълнително 
пари, според устна договорка с шефа. Това може да се обясни лесно, смята доц. Емилия Ченгелова. "Хората се 
убеждават много трудно да не работят на сиво - когато има висока безработица, те са готови да приемат такава работа", 
смята тя. 
Около 30 на сто от фирмите твърдят, че нарушаването на правото на почивки при работниците е често срещано 
прегрешение. Почти същият е и процентът на работниците, които смятат че правата им са били нарушени. Най-
категорични по този показател са заетите в сферата на туризма и здравеопазването. Заради липсата на пари и други 
възможности обаче те продължават да се трудят, макар да знаят, че шефът им е в нарушение. 
Според Петранов не е проблем, когато сивата икономика е в малки размери и е само временна. "Няма как тя да бъде 
ограничена напълно. В България обаче сивата икономика е най-висока в целия ЕС и борбата с нея е пряко свързана със 
самото икономическо развитие на страната", отбеляза той. 
 
ТВ7 
 
√ 1/3 от българите работят "на черно" 
http://tv7.bg/news/bulgaria/9784438.html 
87% от българите работят без никакъв договор или с фиктивен трудов договор, показва ежегодното изследване 
"Икономика на светло", което се провежда от КНСБ и Асоциация на индустриалния капитал в България.  
През последните години дялът на сивата икономика намалява, като през 2012 г. тя е 32 на сто от общия дял на 
произведените стоки и услуги в страната. Укриването на част от доходите и оборотите са най-разпространените сиви 
практики. Ако през 2010 г. над 50% от хората в бедните райони на страната са работили без договор, сега "на черно" са 
около 34% от работниците, но нараства дялът на фиктивните договори - над половината от заетите получават повече 
пари за работата си, отколкото по документи.  
Сериозно намаляват и разплащанията в брой, но все още 20% от фирмите плащат на клиенти и доставчици на ръка и без 
задължително издаване на фактура. Най-разпространената сива практика е неиздаването на касова бележка. 
Свързването на касовите апарати с Агенцията по приходите и повишените проверки обаче дават резултати, като за три 
години сивата икономика се е свила с около 3%. През миналата година обаче този процес замира. 
В момента сивата икономика възлиза на 13 млрд. лв. Според експертите докато доходите на хората са ниски, а 
потреблението - минимално, нито фирмите, нито работещите ще са мотивирани да работят изцяло на светло. 
 
√ Трябва ли да взимаме външен заем 
http://sblusuk.tv7.bg/?video=9784581 
Тази събота в "Сблъсък" попитахме: Трябва ли да взимаме външен заем? Има ли по-добър и по-бърз начин страната ни 
да живне малко?  
Гърция например живее със заеми от доста години насам и сега външният им дълг е 300 млрд, докато българският е 7 
млрд. евро. Всички говорят колко са зле гърците, обаче минималната им заплата е 600 евро, докато у нас е 150.  
В първи рунд на позицията, че не ни трябват нови външни заеми седна не кой да е, а юристът, икономистът, ревизорът, 
митничар номер едно и писател - Емил Димитров. Той е категорично против заемите, защото ще ги плащат поколения 
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българи и ако се взима заем, то някой трябва да го убеди, че друг вариант няма. Ревизоро призна, че съчувства искрено 
на премиера Орешарски, защото когато беше финансов министър при тройната коалиция, той остави 4 млрд. резерв, 
които Бойко Борисов похарчил.  
Той е категоричен, че държавата рекетира фирмите, защото не им изплаща на 100% изработеното. Това засилва 
бедността, убит е малкият и средният бизнес. При Бойко са похарчени близо 8 млрд., но това не се отрази на битово 
ниво с позитивен знак за българина. Според Емил Димитров вариантите винаги са четири - печатане на пари, 
преразпределяне на мизерията, увеличаване на приходите и ако тези три не сработят, едва тогава се тегли външен 
заем.  
Срещу Ревизоро се изправи финансистът Кольо Парамов, който смята, че задължително трябва да вземем външен заем. 
Нещо повече – трябвало е да го вземем заедно с Гърците при 1% лихва, защото сега вече е при неизгодни условия. Този 
заем би ни дал възможност да участваме в Южен поток с над 50% като сърбите. Ако политиката по доходите през 
последните три години беше по-различна, сега щяхме да имаме два пъти по-високи доходи и по-развита банкова 
система.  
Ние не можем като Естония и Латвия, защото се намираме на Балканите. Имаме 250 нови частни болници, а не можем 
да осигурен финансиране на 28 областни. В крайна сметка се оказа, че на битово ниво гърците живеят много по-добре, 
отколкото ние със строгата финансова политика на досегашния финансист Симеон Дянков.  
Във втори рунд ревизор и митничар номер едно Емил Димитров беше подкрепен от Георги Найденов – председател на 
експертния съвет по икономика и финанси на НДСВ. Той беше категоричен, че от 2009 г. насам са се натрупали най-
големите финансови проблеми в България. Изходът според него сега е актуализиране на бюджета и реформи, с които да 
се освободят ресурси. Ако ще и 100 млрд. евро да вземем, ако не направим структурни реформи, само ще нахраним 
корупцията още по-добре. 
До Кольо Парамов седна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал – Васил Велев, който заяви, че за да 
се равним с Германия по финансови параметри, трябва да вземем кредит, за да се разплатят натрупаните досега 
междуфирмени дългове. При Орешарски преди през цялото време е имало 3 % бюджетен излишък, който е изхарчен. 
Сега държавата трябва да възстанови милиони левове задържано през последните три години ДДС – още един 
допълнителен разход, който ще се появи, освен плащането по заема на Милен Велчев и субсидиите на земеделците, 
които трябва да се изплатят през август.  
Според провокатора Иво Танев без повишаване на покупателната способност няма как да се съвземе икономиката. Той 
апелира не само за структурни, но и за манталитетни проблеми, за да спре краденето. Кольо Парамов апелира към 
преоценка на годините на прехода и нов обществен договор. Васил Велев каза, че не може да се ходи на избори, без да 
се променят правилата. Той поиска ограничен външен заем, структурни реформи и засилване на ролята на държавата.  
Георги Найденов призова за преструктуриране на разходите – с парите за инвестиции да се покрият спешните плащания. 
Той попита колко от протестиращите са гласували реално. 
Ревизоро се съгласи да се тегли външен заем, но иска да го убедят, че е належащо и че няма да се окрадат и тези пари. 
 
Телевизия Bulgaria on Air 
 
√ Темпът за "излизане на светло" на сивата икономика се забавя 
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/tempyt_za_izlizane_na_svetlo_na_sivata_ikonomika_se_zabavq/ 
За около 13 млрд. евро не се плащат данъци, осигуровки и други държавни такси и налози, сочи проучването. 
Забавя се темпът на "излизане на светло" на сивата икономика през изминалата година , в сравнение с 2011 г., сочи 
проучването "Икономика на светло", проведено от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Причините са 
продължаващата икономическа криза и неясната политическа ситуация през изминалата година, предвид предстоящите 
тогава избори. 
За 2012 г. година делът на светлата икономика е около 67%. Въпреки тенденцията за намаляване обхвата на сивите 
практики, все по-чувствително е понижаването на конкурентоспособността на изрядните фирми, се казва в проучването. 
Пряк резултат от работата на сивите фирми са загубата на клиенти за изрядните предприятия, загубата на високо 
квалифициран персонал и повишен риск от фалит. 
По думите на професор Стефан Петранов , който представи проучването „Малкият и среден бизнес е бил по-силно 
изложен на кризата от големите предприятия и това е накарало този вид предприемачи да започнат да прилагат „сиви 
практики", каза проф. Стефан Петранов, който представи проучването. 
Сред сивите практики са работа без трудов договор, осигуряване на по-ниска сума от реално получаваната, неиздаване 
на касови бележки. 
„Икономиката в България произвежда 41 млрд. евро, сивата икономика е около 32% - това означава, че за около 13 
млрд. евро не се плащат данъци, осигуровки и други държавни такси и налози. 
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Вестник Класа 
 
√ За 13 млрд. евро у нас не се плащат данъци 
http://www.classa.bg/news/Read/article/234844_%D0%97%D0%B0+13+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2
%D1%80%D0%BE+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%
89%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8 
Ако икономиката в България произвежда 41 млрд. евро, и ако сивата икономика е около 32%, то това означава, че за 
около 13 млрд. евро не се плащат данъци, осигуровки, други държавни такси и налози, заяви доц. Емилия Ченгелова, 
която е сред основните съставители на доклада „Икономика на светло“, поръчан от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Според проучването през 2012 . г се забавя се темпът на " осветляване" на икономиката. По думите 
на проф. Стефан Петранов това се дължи на продължаващата икономическа криза, както и на неясната политическа 
ситуация през изминалата година, предвид предстоящите тогава избори. Според данните в изследването икономиката 
през 2012-а е станала "по-светла" с 0.61% спрямо 2011 г., след като през 2012 г. спрямо 2011 г. делът на бизнеса „тръгнал 
в правия път" е нараснал с 3.02 процентни пункта до 67.32 на сто. Малкият и средният бизнес е бил по-силно изложен на 
кризата от големите предприятия и това е накарал този вид предприемачи да започнат да прилагат „сиви практики". 
Сред тези сивите практики са работа без трудов договор,осигуряване на по-ниска сума от реално получаваната, 
неиздаване на касови бележки. На въпрос, по-добра ли е сивата икономика от никаквата, Петранов заяви, че ако сивата 
икономика е в малки размери и се проявява временно, като реакция на някакви кризисни явления, то тя не би трябвало 
да представлява сериозен проблем. В България обаче сивата икономика е най-висока в Европейския съюз и борбата с 
нея е пряко свързана със самото икономическо развитие на страната. Зам-министърът на финансите Людмила Петкова 
твърди , че една от основните причини за наличието на сивата икономика е административната тежест върху бизнес. Тя 
заяви, че в момента в МФ има работна група, която до 10 дни ще излезе с конкретни стъпки и законодателни 
промени(ако се налагат такива) за намаляване на бюрократичното бреме върху бизнеса, които ще бъдат представени 
публично. В тази група има представители на НАП и Митниците, синдикати общини и държавни ведомства. Едно от 
нещата, които вече се направи е да не се иска информация от задължените лица, която вече я има в НАП и Митниците. 
Работи се също така по облекчаване при работа с единната сметка за плащане на данъци и осигурително вноски. С SMS 
ще се известяват лицата за възникнали задължения и промяна в салтото на самата сметка, посочи още Петкова. 
 
minfin.bg 
 
√ Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова е новият председател на обществения съвет за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика 
http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/7975 
„Поехме ангажимент към проекта, защото той е изключително полезен и резултатите от него предоставят възможност за 
дефиниране на рисковите сектори и набелязване на ефективни мерки за противодействие на неформалната 
икономика". Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова при поемане на председателския пост 
на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика по проект „Ограничаване и превенция 
на неформалната икономика", осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Намаляването на 
административната тежест за бизнеса е сред приоритетите на правителството и на него е посветена една от двете групи 
мерки в плана за действие, който се подготвя от Работната група в Министерството на финансите с представители на 
работодателите, синдикатите, общините и приходните агенции, каза още Людмила Петкова. Другата група мерки е 
свързана с повишаване на бюджетните приходи, намаляване на неформалната икономика и предотвратяване на 
данъчните измами. Сред конкретните идеи в контекста на този план е анализ на прилагането на единната данъчно-
осигурителна сметка, автоматично изпращане на информация по електронен път на лицата за настъпили промени в 
данъчно-осигурителната им сметка, предоставяне на нови електронни услуги и редизайн на съществуващи такива, 
допълни заместник-министър Петкова. 
В рамките на заседанието беше обсъден и приет доклад за напредъка по изпълнението на проекта за периода декември 
2012 - юни 2013 година. Представен беше и доклад за актуализация на Композитен индекс „Икономика на светло". 
Индексът се състои два компонента - статистически и социологически, които включват определени индикатори, разясни 
проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на Композитния индекс. Изводите в анализа 
показват, че положителната тенденция от 2011 г. за повишаване на индекса, т.е. изсветляване на икономиката, през 
2012 г. губи скорост и се забавя. Причини за това, според експерта, са продължаващата икономическа криза и 
нарастващото напрежение и по-голямата неопределеност, свързани с края на политическия цикъл. В дневния ред беше 
включена за разглеждане и презентация на актуални оценки за влиянието на предприетите мерки за ограничаване на 
вредите от неформалната икономика. Доц. Емилия Ченгелова обобщи оценките с извода, че се установяват позитивни 
индикации за повишаване чувствителността към темата неформална икономика и готовност да се работи в светлата част 
на икономиката. Това са изключително добри знаци за настъпваща позитивна промяна в нагласите на работодателите и 
работниците за спазване на правилата, допълни тя. 
 
 
 
 
 

http://www.classa.bg/news/Read/article/234844_%D0%97%D0%B0+13+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.classa.bg/news/Read/article/234844_%D0%97%D0%B0+13+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.classa.bg/news/Read/article/234844_%D0%97%D0%B0+13+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/7975
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manager.bg 
 
√ Българската икономика изсветлява, но със слаби темпове 
http://www.manager.bg/news/balgarskata-ikonomika-izsvetlyava-no-sas-slabi-tempove 
Делът на сивия сектор в България през 2012 г. е бил 32,7% от БВП, което е с 0,6% по-малко в сравнение с 2011 г. Това 
показват данни от проучване на Асоциацията на индустриалния капитал. По този негативен показател страната ни заема 
първо място в ЕС. В съседните страни от Балканския полуостров сенчестата икономика е около 27-28% от БВП, сочи 
проучването. 
„Икономическата криза, високата безработица, ниските доходи и недостатъчният данъчен морал са фундаменталните 
причини за високия дял на сивата икономика в България", заяви проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и 
главен методолог Асоциацията на индустриалния капитал. 
Сред най-разпространените нелоялни практики са работата без трудов договор. Масово се декларират минимални суми, 
върху които се плащат осигуровки, а служителите получават допълнително пари на ръка. Често се случва и плащане на 
възнаграждения под минималната заплата. Една четвърт от фирмите посочват, че се отчитат по-големи разходи от 
действителните и по-ниски от реалните обороти. Друго нарушение е неиздаването на фактури и избягването на плащане 
на ДДС. 
Едва 4,2% от анкетираните фирми смятат, че всички продажби в икономиката се фактурират. През 2011 г. 25% са били на 
това мнение. Драстично са намалели и служителите, които са убедени, че всички декларират реалните си доходи. 
Минималното изсветляване на икономиката се дължи на засилване на мерките на правителството в борбата за 
намаляване на неформалната икономика, включващи промени в нормативна уредба и в практическото правоприлагане 
като свързването онлайн на търговски обекти с НАП, възстановяването на митническото дознание и други. 
От друга страна се отчете и приноса на функциониращия повече от три години Национален център за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, където са провеждат масирани национални и регионални медийни кампании, 
обучения на работодатели, на работници и служители, публикуват се аналитични и информационни материали, 
поддържа се гореща телефонна линия и се предоставят консултации, предлагат се пакети с нормативни промени в 
законодателството. 
„Също така трябва да се отбележи, че продължаващата икономическа криза, както и нарастващото политическо 
напрежение в края на 2012 година доведе до забавяне на набраната инерция на процеса на изсветляване на 
българската икономика”, коментира Петранов. 
 
investor.bg 
 
√ Сивата икономика намалява, но политическата криза забавя инерцията 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/sivata-ikonomika-namaliava-no-politicheskata-kriza-zabavia-
inerciiata,154152/ 
Делът на сивата икономика у нас намалява, но продължаващата икономическа криза и политическото напрежение 
забавя набраната инерция на процеса на осветляването на българската икономика. Този извод направиха участниците в 
Осмото заседание по проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. 
На заседанието беше представен и доклад за композитния индекс „Икономика на светло”, съобщават от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Стойността му за 2012 година достига до 67,32 пункта при 66,71 пункта в 
предходната година. 
Припомняме, че при представянето на индекса през 2011 година стойността му беше 63,17 пункта. Тогава авторите на 
проекта обясниха, че тази стойност ще бъде приета за „базова” и ако се увеличава, това означава, че българската 
икономика изсветлява. 
Индексът „Икономика на светло” е съставен от два компонента – статистически и социологически. Статистическият се 
изчислява на базата на макроикономическите показатели, а социологическия – на базата на анкетни карти, попълнени 
от работодатели. 
Последните проучвания на авторите на този проект показват повишаването на чувствителността към темата неформална 
икономика и готовност за работа „на светло”. Анкетирани са представители на повече от 100 предприятия в периода 
февруари - април 2013 година.  
„Това са изключително добри знаци за настъпваща позитивна промяна в нагласите на работодателите и работниците за 
спазване на правилата”, заявяват от АИКБ. 
В същото време обаче изрядните компании се оплакват от загуби и понижаване на конкурентоспособността, както и на 
квалифициран персонал заради сивите практики. 
 
economic.bg 
 
√ Сивият сектор през 2012 г. е намалял с 0.6% 
http://economic.bg/news/21492/1/1/Siviyat-sektor-prez-2012-g-e-namalyal-s-0-6.html 
През 2012 г. делът на сивия сектор у нас е 32.7% от БВП - с 0.6% по-малко спрямо 2011 г. Това заяви Стефан Петранов при 
представянето на изследването на Асоциацията на индустриалния капитал вчера, цитиран от "Дарик". По този негативен 
показател България заема първо място в ЕС. В съседните страни от Балканския полуостров сенчестата икономика е около 
27-28% от БВП, твърди проучването. 

http://www.manager.bg/news/balgarskata-ikonomika-izsvetlyava-no-sas-slabi-tempove
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/sivata-ikonomika-namaliava-no-politicheskata-kriza-zabavia-inerciiata,154152/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/sivata-ikonomika-namaliava-no-politicheskata-kriza-zabavia-inerciiata,154152/
http://economic.bg/news/21492/1/1/Siviyat-sektor-prez-2012-g-e-namalyal-s-0-6.html


6 

 

Сред най-разпространените нелоялни практики са работата без трудов договор. Масово се декларират минимални суми, 
върху които се плащат осигуровки, а служителите получават допълнително пари на ръка. Често се случва и плащане на 
възнаграждения под минималната заплата, показва изследването. 
"Икономическата криза, високата безработица, ниските доходи и недостатъчният данъчен морал са фундаменталните 
причини за високия дял на сивата икономика в България", смята Петранов. "Онлайн свързването на касовите апарати с 
НАП и съвместните проверки на данъчни и трудови инспектори дават положителен резултат, но не могат да решат 
основните проблеми в българската икономика", добави той. 
Едва 4.2% от анкетираните фирми смятат, че всички продажби в икономиката се фактурират. През 2011 г. 25% са били на 
това мнение. Драстично са намалели и служителите, които са убедени, че всички декларират реалните си доходи. 
Според бизнеса намаляването на административната тежест и въвеждането на повече електронни услуги би довело до 
свиване на сивия сектор. 
"Най-важното обаче е всички фирми да са равни пред закона. Работодателите казват: "Докато Темида си затваря очите, 
това ще е положението", каза доц. Емилия Ченгелова. 
Хората трудно приемат, че не трябва да работят на черно заради ниските доходи. Те предпочитат да получават малко 
повече пари сега и не се интересуват каква ще е пенсията им след време, посочиха авторите на проучването. 
 
vesti.bg 
 
√ Л. Петкова: Намаляването на административната тежест за бизнеса е сред приоритетите ни 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5925931 
"Поехме ангажимент към проекта, защото той е изключително полезен и резултатите от него предоставят възможност за 
дефиниране на рисковите сектори и набелязване на ефективни мерки за противодействие на неформалната 
икономика".  
Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова при поемане на председателския пост на 
Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика по проект "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика", осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщиха от МФ.  
Намаляването на административната тежест за бизнеса е сред приоритетите на правителството и на него е посветена 
една от двете групи мерки в плана за действие, който се подготвя от Работната група в Министерството на финансите с 
представители на работодателите, синдикатите, общините и приходните агенции, каза още Людмила Петкова. Другата 
група мерки е свързана с повишаване на бюджетните приходи, намаляване на неформалната икономика и 
предотвратяване на данъчните измами.  
Сред конкретните идеи в контекста на този план е анализ на прилагането на единната данъчно-осигурителна сметка, 
автоматично изпращане на информация по електронен път на лицата за настъпили промени в данъчно-осигурителната 
им сметка, предоставяне на нови електронни услуги и редизайн на съществуващи такива, допълни заместник-министър 
Петкова.  
В рамките на заседанието беше обсъден и приет доклад за напредъка по изпълнението на проекта за периода декември 
2012 – юни 2013 година. Представен беше и доклад за актуализация на Композитен индекс "Икономика на светло". 
Индексът се състои два компонента – статистически и социологически, които включват определени индикатори, разясни 
проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на Композитния индекс.  
Изводите в анализа показват, че положителната тенденция от 2011 г. за повишаване на индекса, т.е. изсветляване на 
икономиката, през 2012 г. губи скорост и се забавя. Причини за това, според експерта, са продължаващата икономическа 
криза и нарастващото напрежение и по-голямата неопределеност, свързани с края на политическия цикъл.  
В дневния ред беше включена за разглеждане и презентация на актуални оценки за влиянието на предприетите мерки 
за ограничаване на вредите от неформалната икономика. Доц. Емилия Ченгелова обобщи оценките с извода, че се 
установяват позитивни индикации за повишаване чувствителността към темата неформална икономика и готовност да се 
работи в светлата част на икономиката. Това са изключително добри знаци за настъпваща позитивна промяна в 
нагласите на работодателите и работниците за спазване на правилата, допълни тя. 
 
economy.bg 
 
√ Сивата икономика у нас намалява 
http://www.economy.bg/economy/view/8403/Sivata-ikonomika-u-nas-namalyava 
Делът на сивата икономика у нас намалява, отчитат от Обществения съвет по проекта „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика“. Данните показват, че през миналата година индексът „Икономика на светло“ нараства – 
от  66.71 през 2011 до 67.32 за 2012. Именно той е показател доколко е “светла” икономиката на страната. Формира се 
посредством макроикономическите показатели и социологически компонент – анкета сред работодатели и служители 
на 500 опорни компании. “Изсветляването” на икономиката обаче се забавя от два фактора, отчита изследването: 
продължаващата икономическа криза и нарастващото политическо напрежение в края на 2012.  
За сметка на това се констатират позитивни индикации за повишаване чувствителността към темата неформална 
икономика и готовност да се работи в светлата част на икономиката. Това са изключително добри знаци за настъпваща 
позитивна промяна в нагласите на работодателите и работниците за спазване на правилата, отбелязват от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. 
 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5925931
http://www.economy.bg/economy/view/8403/Sivata-ikonomika-u-nas-namalyava
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dariknews.bg 
 
√ Всеки трети лев идва от сивия сектор 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1115184 
"Икономическата криза, високата безработица, ниските доходи и недостатъчният данъчен морал са фундаменталните 
причини за високия дял на сивата икономика в България". 
Това заяви проф. Стефан Петранов при представянето на изследването на Асоциацията на индустриалния капитал вчера. 
"Онлайн свързването на касовите апарати с НАП и съвместните проверки на данъчни и трудови инспектори дават 
положителен резултат, но не могат да решат основните проблеми в българската икономика", добави той. 
Проучването показва, че през 2012 г. делът на сивия сектор у нас е 32,7% от БВП - с едва 0,6% по-малко спрямо 2011 г. 
По този негативен показател България заема първо място в ЕС. В съседните страни от Балканския полуостров сенчестата 
икономика е около 27-28% от БВП, твърди проучването. 
Сред най-разпространените нелоялни практики са работата без трудов договор. Масово се декларират минимални суми, 
върху които се плащат осигуровки, а служителите получават допълнително пари на ръка. 
Често се случва и плащане на възнаграждения под минималната заплата, показва изследването. 
Една четвърт от фирмите посочват, че се отчитат по-големи разходи от действителните и по-ниски от реалните обороти, 
допълва „Труд". Друго нарушение е неиздаването на фактури и избягването на плащане на ДДС. 
Едва 4,2% от анкетираните фирми смятат, че всички продажби в икономиката се фактурират. През 2011 г. 25% са били на 
това мнение. Драстично са намалели и служителите, които са убедени, че всички декларират реалните си доходи. 
Според бизнеса намаляването на административната тежест и въвеждането на повече електронни услуги би довело до 
свиване на сивия сектор. 
"Най-важното обаче е всички фирми да са равни пред закона. Работодателите казват: "Докато Темида си затваря очите, 
това ще е положението", каза доц. Емилия Ченгелова. 
Хората трудно приемат, че не трябва да работят на черно заради ниските доходи. Те предпочитат да получават малко 
повече пари сега и не се интересуват каква ще е пенсията им след време, посочиха авторите на проучването. 
 
komentator.bg 
 
√ Людмила Петкова оглави Съвета за ограничаване на сивата икономика  
http://komentator.bg/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-
%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8-
%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-n-6442 
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова официално оглави ръководството на обществения съвет за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
„Поехме ангажимент към проекта, защото той е изключително полезен и резултатите от него предоставят възможност за 
дефиниране на рисковите сектори и набелязване на ефективни мерки за противодействие на неформалната 
икономика". Това коментира Петкова при поемане на председателския пост на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика", 
осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Зам.-министърът изтъкна, че намаляването на 
административната тежест за бизнеса е сред приоритетите на правителството и на него е посветена една от двете групи 
мерки в плана за действие, който се подготвя от Работната група в Министерството на финансите с представители на 
работодателите, синдикатите, общините и приходните агенции. Другата група мерки е свързана с повишаване на 
бюджетните приходи, намаляване на неформалната икономика и предотвратяване на данъчните измами. Сред 
конкретните идеи в контекста на този план е анализ на прилагането на единната данъчно-осигурителна сметка, 
автоматично изпращане на информация по електронен път на лицата за настъпили промени в данъчно-осигурителната 
им сметка, предоставяне на нови електронни услуги и редизайн на съществуващи такива, допълни заместник-министър 
Петкова. 
В рамките на заседанието на Съвета в петък беше обсъден и приет доклад за напредъка по изпълнението на проекта за 
периода декември 2012 - юни 2013 година. Представен беше и доклад за актуализация на Композитен индекс 
„Икономика на светло". Индексът се състои два компонента - статистически и социологически, които включват 
определени индикатори, разясни проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на 
Композитния индекс. Изводите в анализа показват, че положителната тенденция от 2011 г. за повишаване на индекса, 
т.е. изсветляване на икономиката, през 2012 г. губи скорост и се забавя. Причини за това, според експерта, са 
продължаващата икономическа криза и нарастващото напрежение и по-голямата неопределеност, свързани с края на 
политическия цикъл. В дневния ред беше включена за разглеждане и презентация на актуални оценки за влиянието на 
предприетите мерки за ограничаване на вредите от неформалната икономика. Доц. Емилия Ченгелова обобщи оценките 
с извода, че се установяват позитивни индикации за повишаване чувствителността към темата неформална икономика и 
готовност да се работи в светлата част на икономиката. Това са изключително добри знаци за настъпваща позитивна 
промяна в нагласите на работодателите и работниците за спазване на правилата, допълни Людмила Петкова, цитирана 
от пресцентъра на МФ. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1115184
http://komentator.bg/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-n-6442
http://komentator.bg/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-n-6442
http://komentator.bg/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-n-6442
http://komentator.bg/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-n-6442
http://komentator.bg/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-n-6442
http://komentator.bg/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-n-6442
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news.ibox.bg 
 
√ Част от бизнеса ни посивял през 2012-та 
http://news.ibox.bg/news/id_1011724011 
През 2012 г. се забавя темпът на " осветляване" на икономиката. Това заяви проф. Стефан Петранов, който представи 
проучването "Икономика на светло", проведено от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
По думите на проф. Петранов това се дължи на продължаващата икономическа криза, както и на неясната политическа 
ситуация през изминалата година, предвид предстоящите тогава избори. 
Според данните в изследването икономиката през 2012-а е станала "по-светла" с 0.61% спрямо 2011 г., след като през 
2012 г. спрямо 2011 г. делът на бизнеса, „тръгнал в правия път", е нараснал с 3.02 процентни пункта до 67.32 на сто. 
По думите на Петранов малкият и средният бизнес е бил по-силно изложен на кризата от големите предприятия и това е 
накарал този вид предприемачи да започнат да прилагат „сиви практики". Сред тези сивите практики са работа без 
трудов договор, осигуряване на по-ниска сума от реално получаваната, неиздаване на касови бележки. 
На въпрос, по-добра ли е сивата икономика от никаквата, Петранов заяви, че ако сивата икономика е в малки размери и 
се проявява временно, като реакция на някакви кризисни явления, то тя не би трябвало да представлява сериозен 
проблем. В България обаче сивата икономика е най-висока в Европейския съюз и борбата с нея е пряко свързана със 
самото икономическо развитие на страната. 
Доц. Емилия Ченгелова, която е сред основните съставители на доклада, заяви, че ако икономиката в България 
произвежда 41 млрд. евро и ако сивата икономика е около 32%, то това означава, че за около 13 млрд. евро не се 
плащат данъци, осигуровки др. държавни такси и налози. 
На събитието присъства и зам.- министърът на финансите Людмила Петкова, която отбеляза, че една от основните 
причини за наличието на сивата икономика еадминистративната тежест върху бизнес. 
Тя заяви, че в момента в МФ има работна група, която до 10 дни ще излезе с конкретни стъпки и законодателни 
промени(ако се налагат такива) за намаляване на бюрократичното бреме върху бизнеса, които ще бъдат представени 
публично. В тази група има представители на НАП и Митниците, синдикати общини и държавни ведомства. 
Едно от нещата, които вече се направи е да не се иска информация от задължените лица, която вече я има в НАП и 
Митниците. Работи се също така по облекчаване при работа с единната сметка за плащане на данъци и осигурително 
вноски. С SMS ще се известяват лицата за възникнали задължения и промяна в салтото на самата сметка, посочи още 
Петкова. 
 
Вестник Дума 
 
√ Първенци сме в ЕС по сива икономика 
http://www.duma.bg/node/58327 
Близо една трета (32,7%) от икономиката на България е в сивия сектор. Това сочи проучването "Икономика на светло", 
направено от Асоциацията на индустриалния капитал в България, за периода 2010-2012 г.  
 Доц. Емилия Ченгелова, която е сред основните съставители на доклада, заяви, че ако БВП на страната е 41 млрд. евро и 
ако сивата икономика е около 32%, то това означава, че за около 13 млрд. евро не се плащат данъци, осигуровки и др. 
държавни такси и налози. Това нарежда страната ни на първо място в ЕС по сива икономика за поредна година. В други 
страни, където сивият сектор също отчита високи нива, като Латвия и Естония, процентът не надвишава 27-28. 
Според данните в изследването през 2011 г. се наблюдава леко изсветляване на икономиката спрямо 2010 г.(с 3,02%), но 
през 2012 г. този темп се забавя до едва 0,61% и бизнесът на светло е 67,32 на сто, посочи проф. Стефан Петранов. 
Причината за лекото изсветляване е свързването на търговските обекти онлайн с приходната агенция. 
Основни показатели, по които индексът се измерва, обаче продължават да се влошават. Най-много се влошава 
неформалната заетост - с 12,35 единици. Увеличаването на безработицата е мотивирала много хора да се съгласяват на 
всякакви условия, за да имат работа, включително да работят без договори.  
Вторият показател, отчитащ влошаване, е разплащането на ръка - това са фиктивните договори, които позволяват 
договаряне на една сума за заплащане, като останалата се плаща на ръка. Същевременно банковите преводи на бизнеса 
значително са намалели. Има и голямо влошаване в събираемостта на акцизи от тютюневи изделия. Пресичането на 
контрабандните канали се посочва като основен проблем.   
 По думите на Петранов малкият и среден бизнес е бил по-силно изложен на кризата от големите предприятия и това е 
накарал този вид предприемачи да започнат да прилагат повече "сиви практики". Сред тези сиви практики са именно 
работа без трудов договор, осигуряване на по-ниска сума от реално получаваната, неиздаване на касови бележки. На 
въпрос, по-добра ли е сивата икономика от никаквата, Петранов заяви, че ако сивата икономика е в малки размери и се 
проявява временно като реакция на някакви кризисни явления, то тя не би трябвало да представлява сериозен проблем. 
В България обаче сивата икономика е най-висока в ЕС. 
На събитието присъства и зам.- министърът на финансите Людмила Петкова, която отбеляза, че една от основните 
причини за наличието на сивата икономика е административната тежест върху бизнеса. Тя заяви, че в момента в МФ има 
работна група, която до 10 дни ще излезе с конкретни стъпки и законодателни промени, ако се налагат такива, за 
намаляване на бюрократичното бреме върху бизнеса, които ще бъдат представени публично. Работи се по облекчаване 
при работа с единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски. С SMS ще се известяват лицата за 
възникнали задължения и промяна в салдото на самата сметка. В групата участват представители на НАП и митниците, 
синдикати общини и държавни ведомства, а мерките ще влязат в сила до края на другия месец. 

http://news.ibox.bg/news/id_1011724011
http://www.duma.bg/node/58327
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fakti.bg 
 
√ Делът на сива икономика нараства 
http://fakti.bg/biznes/71559-delat-na-siva-ikonomika-narastva 
България е с най-висок процент на сивата икономика в държавите от Европейския съюз. Това се посочва в доклад на 
Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. В документът, който обхваща период от 5 години, 
се посочва, че делът на сивата икономика у нас е спаднал от 32% на 31.90% от БВП на глава от населението. На второ и 
трето място в класацията се нареждат Румъния и Литва. Държавите, които са с под 10% сив дял на икономиката, са 
Австрия, Люксембург и Холандия. 
Въпреки, че България е на челно място по дял на сивата икономика, през последните 4-5 години станахме свидетели на 
изсветляване на сектора. Задълбочаването на кризата обаче стопира този процес. Тази негативна тенденция се доказва и 
от индекса „икономика на светло”, който от 63.68 през 2012 г. се повишава до 63.69 през настоящата година. 
Защо сивата икономика е толкова висока? 
„Виждаме обяснението в три направления. Първото е продължаващата икономическа криза. В резултат на нея имаме 
период на силно нарастване на безработицата. Когато има  висока безработица хората са готови да приемат работа на 
сиво, това е част от икономическата действителност. Другата причина е в стагниращото потребление. Хората свиват 
потреблението  си и потребяват по-евтиното”, каза проф. Стефан Петранов от Национален център „икономика на 
светло”. Когато се търсят по-евтини стоки и услуги потребителите не обръщат толкова внимание дали им се издават 
касови бележки. „Целта им е да намерят най-евтината стока, а често пъти тя идва от неформални и сиви практики”, 
допълни проф. Петранов. 
Третият фактор, който оказва пряко въздействие върху делът на сивата икономика, са финансовите затруднения на 
малките и средни предприятия. „Кризата е преди всичко криза на този тип предприятия. Техните затруднения водят до 
прибягване понякога до сиви практики, тъй като там това често пъти са семейни фирми. Дейността и решенията са 
предмет на тесен кръг хора и се вземат неформално, а това ги прави по-податливи на сиви практики”, обясни проф. 
Петранов. 
Не по-маловажен е и политическия фактор. Още през втората половина на 2012 г. започна да се чувства наближаването 
на изборите. „Имаше нарастващо политическо напрежение. Предизборната кампания започна към края на 2012 г. и това 
породи усещането за по-голяма неопределеност, която е свързана с края на политическия цикъл”, заяви проф. Петранов. 
Мерки за намаляване на сивата икономика 
Въпреки, че България е на първо място по дял на сивата икономика от общата в страните от ЕС, нейният процент 
значително намаля през последните години. Причините са това са най-вече законодателни. Бяха извършени редица 
промени в нормативната уредба. „Бяха въведени онлайн връзки с касовите апарати на бензиностанциите, след което на 
всички фирми регистрирани по ДДС. От 1 юли беше въведена и наредба за мерене на съдържанието на алкохол при 
производителите, след като през миналата година започнаха да се мерят обемите”, припомниха от Националния център 
„Икономика на светло”. 
Защо резултатите са временни? 
„Причината това да става е, че „сивата икономика” има много различни прояви и често пъти се случва така, че като се 
предприемат определени действия, те запушват определени дупки и успяват да решат някакви проблеми на сивата 
икономика за известно време, но се намират вратички на друго място. До това се стига, тъй като не се променят 
фундаменталните причини за сивата икономика. За подобна промяна обаче са необходими години”, обяснява проф. 
Петранов. Сред тези фундаментални причини на първо място са ниските доходи на населението. Това автоматично 
означава, че ще се търсят евтини стоки. Безработицата е висока. Имаме сравнително нисък данъчен морал. „Това са 
фактори, които не могат да се променят за една, две или три години”, допълни той. 
 
marica.bg 
 
√ Една трета получават заплати под масата 
http://marica.bg/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-
%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-news125414.html 
32,7% от БВП е дялът на сивия сектор у нас. Това сочат резултатите от изследване на Асоциацията на индустриалния 
капитал за 2012 г. Едва с 0,6% е намалял сивият сектор в страната ни в сравнение с 2011 година. По този показател 
България се намира на първо място в ЕС. В съседните страни от Балканския полуостров сенчестата икономика е около 
27-28% от БВП, твърди проучването. Сред най-разпространените нелоялни практики са работата без трудов договор, 
пише БЛИЦ. 
Масово се декларират минимални суми, върху които се плащат осигуровки, а служителите получават допълнително пари 
на ръка. Друго нарушение е неиздаването на фактури и избягването на плащане на ДДС. Според бизнеса намаляването 
на административната тежест и въвеждането на повече електронни услуги би свило сивия сектор. 
 
 
 
 

http://fakti.bg/biznes/71559-delat-na-siva-ikonomika-narastva
http://marica.bg/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-news125414.html
http://marica.bg/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-news125414.html
http://marica.bg/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-news125414.html
http://marica.bg/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-news125414.html
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blitz.bg 
 
√ 32,7% е сивият сектор у нас 
http://www.blitz.bg/news/article/210853 
32,7% от БВП е делът на сивия сектор у нас. Това сочат резултатите от изследване на Асоциацията на индустриалния 
капитал за 2012 г., съобщава “Стандарт”. 
Едва с 0,6% е намалял сивият сектор в страната ни в сравнение с 2011 година. По този показател България се намира на 
първо място в ЕС. В съседните страни от Балканския полуостров сенчестата икономика е около 27-28% от БВП, твърди 
проучването. 
Сред най-разпространените нелоялни практики са работата без трудов договор. Масово се декларират минимални суми, 
върху които се плащат осигуровки, а служителите получават допълнително пари на ръка. 
Друго нарушение е неиздаването на фактури и избягването на плащане на ДДС. Според бизнеса намаляването на 
административната тежест и въвеждането на повече електронни услуги би свило сивия сектор. 
 
livenews.bg 
 
√ Сивият сектор формира 32.7% от икономиката на България 
http://www.livenews.bg/Siviyat-sektor-formira-32.7%25-ot-ikonomikata-na-Balgariya--58477 
Икономическата криза, високата безработица, ниските доходи и липсата на данъчен морал стоят зад сивата икономика в 
страната 
През 2012 г. делът на сивия сектор у нас е 32.7% от БВП - с 0.6% по-малко спрямо 2011 г. Това заяви проф. Стефан 
Петранов при представянето на изследването на Асоциацията на индустриалния капитал вчера. В съседните страни от 
Балканския полуостров сенчестата икономика е около 27-28% от БВП, твърди проучването. 
 "Икономическата криза, високата безработица, ниските доходи и недостатъчният данъчен морал са фундаменталните 
причини за високия дял на сивата икономика в България." , обясни екскпертът. 
 Сред най-разпространените нелоялни практики са работата без трудов договор. Масово се декларират минимални 
суми, върху които се плащат осигуровки, а служителите получават допълнително пари на ръка. Често се случва и 
плащане на възнаграждения под минималната заплата, показва изследването. 
 Едва 4.2% от анкетираните фирми смятат, че всички продажби в икономиката се фактурират. През 2011 г. 25% са били на 
това мнение. Драстично са намалели и служителите, които са убедени, че всички декларират реалните си доходи. 
Според бизнеса намаляването на административната тежест и въвеждането на повече електронни услуги би довело до 
свиване на сивия сектор. 
 "Най-важното обаче е всички фирми да са равни пред закона. Работодателите казват: "Докато Темида си затваря очите, 
това ще е положението", каза доц. Емилия Ченгелова. 
 Хората трудно приемат, че не трябва да работят на черно заради ниските доходи. Те предпочитат да получават малко 
повече пари сега и не се интересуват каква ще е пенсията им след време, посочиха авторите на проучването. 
 Негаивните показатели поставят България на място в ЕС дял по на сивата икономика. В съседните страни от Балканския 
полуостров сенчестата икономика е около 27-28% от БВП, твърди проучването. 
 Напомняме ви, че според доклад, поръчан от компанията за кредитни карти Visa Европа, през 2013 година сивата 
икономика в България се очаква да достигне 12.9 млрд. евро или 31.2% от прогнозния БВП на страната. 
 
3e-news.net 
 
√ Делът на сивата икономика остава тревожно висок 
http://www.3e-news.net/show/33408_delyt%20na%20sivata%20ikonomika%20ostava%20trevojno%20visok_bg/ 
През 2012 . г икономиката продължава да изсветлява, темповете на тази тенденция се забавят и делът на сивия бизнес 
остава все още тревожно висок. Това заяви проф. Стефан Петранов при представянето на проучване "Икономика на 
светло", проведено от Асоциацията на индустриалния капитал в България. То показва динамиката на индекса на 
осветяване на икономиката. Според данните в изследването, през 2012 г. икономиката е просветляла с 0.61% в 
сравнение с 2011 г. За същия период делът на излезлите на светло фирми се е повишил с 3.02 процентни пункта до 
67.32. 
Намаляващият темп на изсветляване се дължи на продължаващата икономическа криза, както и на неясната 
политическа ситуация през изминалата година, предвид предстоящите тогава избори, обясни проф. Петранов. По 
думите му,  малкият и средният бизнес е бил по-силно изложен на кризата от големите предприятия и това е накарал 
този вид предприемачи да започнат да прилагат "сиви практики". Сред тези сивите практики са работа без трудов 
договор, осигуряване на по-ниска сума от реално получаваната, неиздаване на касови бележки.  
В България обаче сивата икономика е най-висока в Европейския съюз и борбата с нея е пряко свързана със самото 
икономическо развитие на страната. Доц. Емилия Ченгелова, която е сред основните съставители на доклада, заяви, че 
ако икономиката в България произвежда 41 млрд. евро, и ако сивата икономика е около 32%, то това означава, че за 
около 13 млрд. евро не се плащат данъци, осигуровки др. държавни такси и налози.  
Според проведено в периода февруари-април 2013 г. специализирано социологическо проучване сред 103 предприятия 
от 11-те пилотни за проекта браншове, все по-чувствително е понижаването на конкурентоспособността на изрядните 

http://www.blitz.bg/news/article/210853
http://www.livenews.bg/Siviyat-sektor-formira-32.7%25-ot-ikonomikata-na-Balgariya--58477
http://www.3e-news.net/show/33408_delyt%20na%20sivata%20ikonomika%20ostava%20trevojno%20visok_bg/
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фирми. Пряк резултат от работата на сивите фирми са загубата на клиенти за изрядните предприятия, загубата на високо 
квалифициран персонал и повишен риск от фалит.  
 
chambersz.com 
 
√ Тревожно висок остава делът на сивата икономика в страната 
http://www.chambersz.com/news/10999-trevozhno-visok-ostava-delat-na-sivata-ikonomika-v-stranata 
Проведе се Осмото заседание на Обществения съвет по проект Ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
На него беше избран нов председател – Людмила Петкова – заместник-министър на финансите на Република България. 
Тя заяви подкрепата на Министерство на финансите и приветства работата на екипа на проекта и ръководството на АИКБ 
в борбата за намаляване на дела на сивия сектор в страната. 
Беше представен Доклад за актуализация на Композитния индекс Икономика на светло за 2012 година, който индикира 
дела на светлата част на икономика. Данните показват запазване на положителната тенденция на нарастване на 
стойността на индекса – от 66.71 за 2011 г. на 67.32 за 2012 година, при намаляващ темп на нарастване. Индексът е 
съставен от два компонента: статистически и социологически. Статистическият компонент се изчислява на база на 
отношения на макроикономически показатели, определящи дела на сивата икономика, а социологическият компонент 
се изчислява на база на попълнени анкетни карти от работодатели и работници на 500 опорни компании, определящи 
тяхното усещане за проявленията и размера на сивите практики в страната, съобщиха от пресцентъра на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на Композитния индекс, обобщи, че динамиката 
на Индекса се дължи на засилване на мерките на правителството в борбата за намаляване на неформалната икономика, 
включващи промени в нормативна уредба и в практическото правоприлагане, като свързването онлайн на търговски 
обекти с Националната агенция за приходите, възстановяването на митническото дознание и други. 
От друга страна се отчете и приноса на функциониращия повече от три години Национален център за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, където са провеждат масирани национални и регионални медийни кампании, 
обучения на работодатели, на работници и служители, публикуват се аналитични и информационни материали, 
поддържа се гореща телефонна линия и се предоставят консултации, предлагат се пакети с нормативни промени в 
законодателството. 
Също така трябва да се отбележи, че продължаващата икономическа криза, както и нарастващото политическо 
напрежение в края на 2012 година доведе до забавяне на набраната инерция на процеса на изсветляване на 
българската икономика. 
На Обществения съвет бяха представени и резултатите от проведеното в периода февруари-април 2013 г. 
специализирано социологическо проучване по метода описание на случаите сред 103 предприятия от 11-те пилотни за 
проекта браншове. Задълбоченият анализ на емпиричните данни предстои, но основните констатации показват, че 
въпреки, че се запазва тенденцията за намаляване обхвата на сивите практики, все по-чувствително е понижаването на 
конкурентоспособността на изрядните фирми. Пряк резултат от работата на сивите фирми са загубата на клиенти за 
изрядните предприятия, загубата на високо квалифициран персонал и повишен риск от фалит. 
Като обобщение може да се отбележи, че се установяват позитивни индикации за повишаване на чувствителността към 
темата неформална икономика и готовност да се работи в светлата част на икономиката. Това са изключително добри 
знаци за настъпваща позитивна промяна в нагласите на работодателите и работниците за спазване на правилата. 
 
novini.co.uk 
 
√ Сивият сектор в България е 32,7% от БВП 
http://novini.co.uk/%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-
%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-327-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%B2%D0%BF/ 
Резултатите от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал за 2012 година сочат, че делът на сивия сектор у 
нас е 32,7% от БВП. 
През 2012-та сивият сектор в България е намалял само с 0,6% в сравнение с 2011 г. По този показател България заема 
първото място в Европейския съюз. Според проучването, в съседните страни от Балканите сенчестата икономика е около 
27-28% от БВП. 
Наемането на служители без сключен трудов договор е една от най-разпространените нелоялни практики. Също така 
масово се декларират минимални заплати, върху които се плащат ниски осигуровки, а останалото възнаграждение се 
получава допълнително на ръка. 
Неиздаването на фактури и избягването на плащане на ДДС е още едно от нарушенията в сивия сектор на икономиката. 
Бизнес средите у нас са на мнение, че с намаляване на административната тежест и въвеждане на повече електронни 
услуги сивият сектор ще се свие значително. 
 
 
 
 
 

http://www.chambersz.com/news/10999-trevozhno-visok-ostava-delat-na-sivata-ikonomika-v-stranata
http://www.chambersz.com/news/10999-trevozhno-visok-ostava-delat-na-sivata-ikonomika-v-stranata
http://novini.co.uk/%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-327-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B2%D0%BF/
http://novini.co.uk/%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-327-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B2%D0%BF/
http://novini.co.uk/%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-327-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B2%D0%BF/


12 

 

faktor.bg 
 
√ Всеки трети лев печалба от сивия сектор 
http://www.faktor.bg/ikonomika/biznes/10827-vseki-treti-lev-pechalba-ot-siviya-sektor.html 
Икономическата криза, високата безработица, ниските доходи и недостатъчният данъчен морал са фундаменталните 
причини за високия дял на сивата икономика в България. 
 Това заяви проф. Стефан Петранов при представянето на изследването на Асоциацията на индустриалния капитал вчера. 
По думите му онлайн свързването на касовите апарати с НАП и съвместните проверки на данъчни и трудови инспектори 
дават положителен резултат, но не могат да решат основните проблеми в българската икономика. 
Проучването показва, че през 2012 г. делът на сивия сектор у нас е 32,7% от БВП - с едва 0,6% по-малко спрямо 2011 г. 
По този негативен показател България заема първо място в ЕС. В съседните страни от Балканския полуостров сенчестата 
икономика е около 27-28% от БВП, твърди проучването. 
Сред най-разпространените нелоялни практики са работата без трудов договор. Масово се декларират минимални суми, 
върху които се плащат осигуровки, а служителите получават допълнително пари на ръка. 
Често се случва и плащане на възнаграждения под минималната заплата, показва изследването. 
Една четвърт от фирмите посочват, че се отчитат по-големи разходи от действителните и по-ниски от реалните обороти, 
допълва „Труд". Друго нарушение е неиздаването на фактури и избягването на плащане на ДДС. 
Едва 4,2% от анкетираните фирми смятат, че всички продажби в икономиката се фактурират. През 2011 г. 25% са били на 
това мнение. Драстично са намалели и служителите, които са убедени, че всички декларират реалните си доходи. 
Според бизнеса намаляването на административната тежест и въвеждането на повече електронни услуги би довело до 
свиване на сивия сектор. 
"Най-важното обаче е всички фирми да са равни пред закона. Работодателите казват: "Докато Темида си затваря очите, 
това ще е положението", каза доц. Емилия Ченгелова. 
Хората трудно приемат, че не трябва да работят на черно заради ниските доходи. Те предпочитат да получават малко 
повече пари сега и не се интересуват каква ще е пенсията им след време, посочиха авторите на проучването. 
  
novinite.bg 
 
√ Проучване: Сивият сектор у нас е една трета от БВП 
http://novinite.bg/articles/44203 
"Икономическата криза, високата безработица, ниските доходи и недостатъчният данъчен морал са фундаменталните 
причини за високия дял на сивата икономика в България". Това заяви проф. Стефан Петранов при представянето на 
изследването на Асоциацията на индустриалния капитал вчера, предаде Дарикнюз. 
"Онлайн свързването на касовите апарати с НАП и съвместните проверки на данъчни и трудови инспектори дават 
положителен резултат, но не могат да решат основните проблеми в българската икономика", добави той.Проучването 
показва, че през 2012 г. делът на сивия сектор у нас е 32,7% от БВП - с едва 0,6% по-малко спрямо 2011 г. 
По този негативен показател България заема първо място в ЕС. В съседните страни от Балканския полуостров сенчестата 
икономика е около 27-28% от БВП, твърди проучването.Сред най-разпространените нелоялни практики са работата без 
трудов договор. Масово се декларират минимални суми, върху които се плащат осигуровки, а служителите получават 
допълнително пари на ръка. 
Често се случва и плащане на възнаграждения под минималната заплата, показва изследването. 
Една четвърт от фирмите посочват, че се отчитат по-големи разходи от действителните и по-ниски от реалните обороти, 
допълва „Труд". Друго нарушение е неиздаването на фактури и избягването на плащане на ДДС. 
Едва 4,2% от анкетираните фирми смятат, че всички продажби в икономиката се фактурират. През 2011 г. 25% са били на 
това мнение. Драстично са намалели и служителите, които са убедени, че всички декларират реалните си доходи. 
Според бизнеса намаляването на административната тежест и въвеждането на повече електронни услуги би довело до 
свиване на сивия сектор. 
"Най-важното обаче е всички фирми да са равни пред закона. Работодателите казват: "Докато Темида си затваря очите, 
това ще е положението", каза доц. Емилия Ченгелова. 
Хората трудно приемат, че не трябва да работят на черно заради ниските доходи. Те предпочитат да получават малко 
повече пари сега и не се интересуват каква ще е пенсията им след време, посочиха авторите на проучването. 
 
cross.bg 
 
√ Зам.-министър Петкова оглави Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
http://www.cross.bg/ikonomika-neformalnata-petkova-1367837.html#axzz2Z6Csd6gJ 
Поехме ангажимент към проекта, защото той е изключително полезен и резултатите от него предоставят възможност за 
дефиниране на рисковите сектори и набелязване на ефективни мерки за противодействие на неформалната икономика. 
Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова при поемане на председателския пост на 
Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика по проект „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика", осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Намаляването на 
административната тежест за бизнеса е сред приоритетите на правителството и на него е посветена една от двете групи 
мерки в плана за действие, който се подготвя от Работната група в Министерството на финансите с представители на 

http://www.faktor.bg/ikonomika/biznes/10827-vseki-treti-lev-pechalba-ot-siviya-sektor.html
http://novinite.bg/articles/44203
http://www.cross.bg/ikonomika-neformalnata-petkova-1367837.html#axzz2Z6Csd6gJ
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работодателите, синдикатите, общините и приходните агенции, каза още Людмила Петкова. Другата група мерки е 
свързана с повишаване на бюджетните приходи, намаляване на неформалната икономика и предотвратяване на 
данъчните измами. Сред конкретните идеи в контекста на този план е анализ на прилагането на единната данъчно-
осигурителна сметка, автоматично изпращане на информация по електронен път на лицата за настъпили промени в 
данъчно-осигурителната им сметка, предоставяне на нови електронни услуги и редизайн на съществуващи такива, 
допълни заместник-министър Петкова.  
В рамките на заседанието беше обсъден и приет доклад за напредъка по изпълнението на проекта за периода декември 
2012 - юни 2013 година. Представен беше и доклад за актуализация на Композитен индекс „Икономика на светло". 
Индексът се състои два компонента - статистически и социологически, които включват определени индикатори, разясни 
проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на Композитния индекс. Изводите в анализа 
показват, че положителната тенденция от 2011 г. за повишаване на индекса, т.е. изсветляване на икономиката, през 
2012 г. губи скорост и се забавя. Причини за това, според експерта, са продължаващата икономическа криза и 
нарастващото напрежение и по-голямата неопределеност, свързани с края на политическия цикъл. В дневния ред беше 
включена за разглеждане и презентация на актуални оценки за влиянието на предприетите мерки за ограничаване на 
вредите от неформалната икономика. Доц. Емилия Ченгелова обобщи оценките с извода, че се установяват позитивни 
индикации за повишаване чувствителността към темата неформална икономика и готовност да се работи в светлата част 
на икономиката. Това са изключително добри знаци за настъпваща позитивна промяна в нагласите на работодателите и 
работниците за спазване на правилата, допълни тя. 
 
viaranews.com 
 
√ Проф. Стефан Петранов: Сивата икономика расте с ниските доходи и безработицата, заема дял от 32,7%  
http://viaranews.com/2013/07/14/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-
%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%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/ 
“Икономическата криза, високата безработица, ниските доходи и недостатъчният данъчен морал са фундаменталните 
причини за високия дял на сивата икономика в България.” Това заяви проф. Стефан Петранов при представянето на 
изследването на Асоциацията на индустриалния капитал. “Онлайн свързването на касовите апарати с НАП и съвместните 
проверки на данъчни и трудови инспектори дават положителен резултат, но не могат да решат основните проблеми в 
българската икономика”, добави той. Проучването показва, че през 2012 г. делът на сивия сектор у нас е 32,7% от БВП – с 
едва 0,6% по-малко спрямо 2011 г. По този негативен показател България заема първо място в ЕС. В съседните страни от 
Балканския полуостров сенчестата икономика е около 27-28% от БВП, твърди проучването. 
Сред най-разпространените нелоялни практики са работата без трудов договор. Масово се декларират минимални суми, 
върху които се плащат осигуровки, а служителите получават допълнително пари на ръка. Често се случва и плащане на 
възнаграждения под минималната заплата, показва изследването. Една четвърт от фирмите посочват, че се отчитат по-
големи разходи от действителните и по-ниски от реалните обороти, допълва „Труд“. Друго нарушение е неиздаването 
на фактури и избягването на плащане на ДДС. Едва 4,2% от анкетираните фирми смятат, че всички продажби в 
икономиката се фактурират. През 2011 г. 25% са били на това мнение. Драстично са намалели и служителите, които са 
убедени, че всички декларират реалните си доходи. Според бизнеса намаляването на административната тежест и 
въвеждането на повече електронни услуги би довело до свиване на сивия сектор. “Най-важното обаче е всички фирми 
да са равни пред закона. Работодателите казват: “Докато Темида си затваря очите, това ще е положението”, каза доц. 
Емилия Ченгелова. Хората трудно приемат, че не трябва да работят на черно заради ниските доходи. Те предпочитат да 
получават малко повече пари сега и не се интересуват каква ще е пенсията им след време, посочиха авторите на 
проучването. 
 
halofore.com 
 
√ Людмила Петкова оглави Съвета за ограничаване на сивата икономика 
http://www.halofore.com/?p=125381 
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова официално оглави ръководството на обществения съвет за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
„Поехме ангажимент към проекта, защото той е изключително полезен и резултатите от него предоставят възможност за 
дефиниране на рисковите сектори и набелязване на ефективни мерки за противодействие на неформалната 
икономика". Това коментира Петкова при поемане на председателския пост на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика", 
осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Зам.-министърът изтъкна, че намаляването на 
административната тежест за бизнеса е сред приоритетите на правителството и на него е посветена една от двете групи 
мерки в плана за действие, който се подготвя от Работната група в Министерството на финансите с представители на 
работодателите, синдикатите, общините и приходните агенции. Другата група мерки е свързана с повишаване на 
бюджетните приходи, намаляване на неформалната икономика и предотвратяване на данъчните измами. Сред 
конкретните идеи в контекста на този план е анализ на прилагането на единната данъчно-осигурителна сметка, 
автоматично изпращане на информация по електронен път на лицата за настъпили промени в данъчно-осигурителната 

http://viaranews.com/2013/07/14/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%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/
http://viaranews.com/2013/07/14/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%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/
http://viaranews.com/2013/07/14/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%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/
http://www.halofore.com/?p=125381
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им сметка, предоставяне на нови електронни услуги и редизайн на съществуващи такива, допълни заместник-министър 
Петкова. 
В рамките на заседанието на Съвета в петък беше обсъден и приет доклад за напредъка по изпълнението на проекта за 
периода декември 2012 – юни 2013 година. Представен беше и доклад за актуализация на Композитен индекс 
„Икономика на светло". Индексът се състои два компонента – статистически и социологически, които включват 
определени индикатори, разясни проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на 
Композитния индекс. Изводите в анализа показват, че положителната тенденция от 2011 г. за повишаване на индекса, 
т.е. изсветляване на икономиката, през 2012 г. губи скорост и се забавя. Причини за това, според експерта, са 
продължаващата икономическа криза и нарастващото напрежение и по-голямата неопределеност, свързани с края на 
политическия цикъл. В дневния ред беше включена за разглеждане и презентация на актуални оценки за влиянието на 
предприетите мерки за ограничаване на вредите от неформалната икономика. Доц. Емилия Ченгелова обобщи оценките 
с извода, че се установяват позитивни индикации за повишаване чувствителността към темата неформална икономика и 
готовност да се работи в светлата част на икономиката. Това са изключително добри знаци за настъпваща позитивна 
промяна в нагласите на работодателите и работниците за спазване на правилата, допълни Людмила Петкова, цитирана 
от пресцентъра на МФ. 
 
new.sliven.net 
 
√ „Да не създаваме интелигентни безработни“ 
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=115193 
„Да не създаваме интелигентни безработни“ – това призова ръководството на 
Асоциация на индустриалния капитал в България на проведената днес среща с Министъра на образованието и науката 
 На 13 юли 2013 г., в Министерството на образованието и науката, се проведе среща между ръководството на Асоциация 
на индустриалния капитал в България и министъра на образованието и науката – проф. д-р Анелия Клисарова. 
Основният фокус на срещата бяха приоритетите за новия програмен период на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., както и професионалното образование и обучение в страната. 
Асоциация на индустриалния капитал в България е на мнение, че трябва да бъде направена реформа в средното 
професионално образование, насочена към въвеждане на дуалната система, като теорията се осигурява от 
Министерство на образованието и науката, а практиката – от бизнеса. Основната цел на предложените промени е да 
бъдат подготвени повече кадри, съобразно потребностите на бизнеса. 
На срещата бяха обсъдени и въпросите, свързани с висшето образование. Известни са проблемите, свързани с недостига 
на квалифицирани специалисти в редица инженерни професии. Поради това от АИКБ настояват държавните поръчки за 
висшето образование да бъдат насочени именно към тези професии. В тази връзка следва да се идентифицират 
потребностите на бизнеса от специалисти по професии. 
АИКБ настоява също така да бъде увеличен бюджета за образование, като това стане за сметка на бюджетните средства 
в сферата на отбраната и вътрешните работи. 
От ръководството на АИКБ са на мнение, че за да бъдат преодолени проблемите, свързани с младежката безработица, 
Министерството на образованието и бизнесът трябва да работят в тясно сътрудничество. Съвместните им усилия ще 
допринесат за подобряването на връзката между науката, образователната система и реалния бизнес, спомагайки за 
осигуряването на реализацията на младите хора и изграждането на икономика, основана на знанието. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/14/2103126_fitch_potvurdi_kreditniia_reiting_na_bulgariia/ 
Международната кредитна агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна валута 
на ниво "BBB-". Това е най-ниското ниво на инвестиционен рейтинг за държавния дълг и е само една стъпка над новото 
"junk" (боклук). Дългосрочният рейтинг в местна валута също остава непроменен - "BBB", като и двата показателя са със 
стабилна перспектива. Агенцията продължава да определя кредитния рейтинг на страната, без това да й е възложено от 
Министерството на финансите, след като в началото на 2010 г. тогавашният ръководител на ведомството Симеон Дянков 
реши да прекрати договора с Fitch. 
България продължава да работи с другите две основни международни агенции - Standard & Poor's и Moody's. Тяхната 
оценка за дългосрочния кредитен рейтинг на страната е с едно ниво над тази на Fitch. През миналата година 
Standard&Poor's (S&P) повиши краткосрочните кредитни рейтинги на България в чужда и национална валута от "А-3" на 
"А-2" заради промяна на методологията. 
Най-бедни, но без големи дългове 
Основен аргумент за решението на Fitch е нивото на държавния дълг на България спрямо БВП – 18.5%. Това е второто 
най-ниско съотношение сред членките на Европейския съюз и е значително под средното ниво за страните с кредитен 
рейтинг "ВВВ", което достига 35.6%. Според прогнозата на агенцията външният дълг на България няма да надмине 20% 

http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=115193
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/14/2103126_fitch_potvurdi_kreditniia_reiting_na_bulgariia/
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от БВП през периода 2013-2015 г. и страната няма да има проблеми да обслужва задълженията си. 
Скромният икономически растеж и ниският доход на глава от населението продължават да бъдат фактори, 
ограничаващи кредитния рейтинг на България. Fitch отбелязва, че страната остава най-бедната членка на ЕС, като БВП на 
глава от населението е бил едва 47% от средното за ЕС през 2012 г. Агенцията прогнозира, че БВП на България ще 
нарасне с 1% през тази година, а през 2014 и 2015 г. растежът ще достигне съответно 1.7 и 2.3 на сто, което не е 
достатъчно за наваксване на разликата в доходите. В началото на месеца агенция Moody’s даде малко по-оптимистична 
прогноза за икономическия растеж на България – 1.2% през 2013 г. и 2.4% през следващата година. 
В новия си доклад Fitch също така отбелязва, че нетният външен дълг на страната достига 28% от БВП през 2012 г., което 
е значително над средното за държавите със сходен кредитен рейтинг, но има отчетлива тенденция на спад, особено 
във връзка с изплащането на задължения към банките майки от страна на местната банкова система. Според агенцията 
местните банки остават добре капитализирани, като макар необслужваните кредити да достигат високото ниво от 16.9%, 
секторът разполага с достатъчно провизии. Агенцията обръща внимание и на задлъжнялостта на частния сектор, която е 
била в размер на 110% от БВП в края на 2011 г., което също е по-високо от средното за страните с подобен рейтинг, а 
междуфирмената задлъжнялост е 41% от БВП според МВФ в края на 2012 г. 
Политическият ъгъл 
Fitch отбелязва, че членството на България в ЕС е гаранция за институционалната стабилност, но демонстрациите срещу 
ниския стандарт на живот и корупцията, които доведоха до падането на предишното правителство, подкопават и 
стабилността на сегашната администрация. Според агенцията това може да навреди на политическата стабилност и 
прокарването на ключови реформи. През март агенция S&P също потвърди оценката си за България, но предупреди, че 
кредитният рейтинг на страната би могъл да бъде понижен, ако се влоши политическата среда или пък се промени 
курсът на провеждане на стабилна икономическа политика. 
От Fitch не очакват сегашната политическа нестабилност да ескалира значително, като страната вероятно ще продължи 
прогреса си по отношение на финансовата и фискалната интеграция с еврозоната. Според агенцията държавата ще 
продължи да следва разумна финансова и парична политика, като бюджетният дефицит вероятно ще нарасне до 1.7% 
през 2013-2014 г спрямо 0.8% през миналата година. 
Стабилизация на ниско ниво 
Fitch изтъква, че стабилната перспектива за рейтинга отразява баланса между позитивните и негативните тенденции за 
рейтинга на страната. Агенцията вижда като възможни рискове за страната силната й зависимост от еврозоната, което 
ще се отрази негативно при ново влошаване на дълговата криза в региона. Въпреки ниското ниво на външния дълг 
влошаване на перспективите за икономическия растеж и фискалните показатели могат да доведат до промяна в 
кредитния рейтинг. За повишаване на оценката би способствало прилагане на структурни реформи, водещи до устойчив 
растеж. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Орешарски връща 776 млн. ДДС на бизнеса 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-07-13&article=457872 
3 пъти повече е неразплатеният размер на ДДС към днешна дата. Държавата дължи на бизнеса 776 млн. лв. от данъци. 
Това разкри при отчета си за изпълнението на управленската си програма премиерът Пламен Орешарски в парламента 
вчера. "На фона на този размер невърнато ДДС бих искал да чуя предложението на критиците за актуализация на 
бюджета дали да задържим този размер така до края на годината и да не го върнем на фирмите, или да го сведем до 
обичайните размери", заяви от трибуната Орешарски и продължи: "Жалко, че представителите на ГЕРБ не са в зала, за 
да кажат колко време не са плащали ДДС и да кажат откъде да взема тези 500 милиона лева". Орешарски съобщи още, 
че разработва варианти за актуализация на бюджета за тази година, като основните аргументи са свързани точно с 
разплащането на държавата с фирмите. "Става дума не за намерение да разходваме повече, въпреки че състоянието на 
икономиката изисква това. Актуализацията е необходима, за да се въведе повече реализъм и да се изпълнят поети 
ангажименти", обясни министър-председателят.  
Малко след това финансовият министър Петър Чобанов уточни, че заради забавеното връщане на ДДС към бизнеса 
държавата дължи 37 милиона лева лихви. 25 от тях са се натрупали от миналата година, а останалите са възникнали от 
неизплатени задължения от началото на 2013-та до месец май. Чобанов цитира данните от НАП и пресметна, че заедно с 
невърнатото ДДС общите задължения на държавата към бизнеса, които трябва да бъдат изплатени в рамките на 
следващите три месеца, скачат до над 813 млн. лева. Финансист номер 1 посочи, че актуализацията на бюджета е знак, 
че тази практика няма да бъде толерирана, защото така се натоварват и "оскъдните ресурси, с които разполага фискът". 
Голяма част от предстоящата актуализация на разходната част ще бъде насочена именно към изчистване на сметките с 
бизнеса. Чобанов заяви, че в приетия от ГЕРБ Бюджет 2013 неправилно е заложена и приходната част. Според 
експертите на финансовото министерство се очаква БВП по-нисък с около 1,5 млрд. лева, както и реално потребление с 
милиард по-малко от заложеното. "Десятъкът" върху лихвите пък ще донесе с 60 милиона по-малко на хазната, тъй като 
банките са се приспособили и са намерили начин да го избягват. Чобанов обяви, че ще инициира среща с всички 
финансови министри от началото на прехода досега. Идеята е те да му помогнат с насоки, като министърът се надява да 
направи своеобразен клуб на републиканските финансисти. В отговор на въпрос той подчерта, че сред поканените ще е 
и бившият вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-07-13&article=457872
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Вестник Преса 
 
√ Данък „офшорки“ ще пълни бюджета 
http://pressadaily.bg/publication/19191-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA-
%E2%80%9E%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%E2%80%9C-%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0/ 
Паричните преводи от България към компании в офшорни зони да се облагат с 15% данък. Това предлагат от БСП и ДПС 
в опит да намерят допълнителни приходи в бюджета. „Стотици милиони левове изтичат годишно към подобни зони. Ако 
облагането бъде въведено и се намалят щетите от пране на пари и укриване на данъци чрез офшорки, ефектът би 
надхвърлил 1 млрд. лв. годишно.“ Това заяви за „Преса“ Янаки Стоилов от левицата. 
За въвеждане на данък „офшорка“ се изказа вчера и шефът на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев. 
По препоръка на Европейската комисия се подготвя законопроект за икономическите отношения със стопанските 
субекти в офшорните зони. Другата новост е, че ще се забрани участието на офшорки в търгове за обществени поръчки. 
Обмисля се дори орязването на анонимни фирми от приватизацията, концесиите и притежаването на медии, поясни 
Янаки Стоилов. 
Идеята за облагане на трансферите към офшорни зони е на работодателски организации. Ако налогът бъде въведен, 
това означава сериозен удар по износа на капитали от страната. Според Международния валутен фонд със статут на 
офшорни финансови центрове са 52 страни и отделни територии. Най-популярни у 
нас са Кипър, Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург, Малта и др. Тези страни са офшорни, защото са специализирани 
в предлагането на специфични финансови услуги на чужденци. Приходите от тях превишават в пъти размера на местната 
икономика. 
В офшорните зони реалните собственици на фирмата остават скрити и акциите се водят на адвокатски бюра. Тези страни 
често са определяни и като „данъчен рай“, но при сравнението с България невинаги е така. В Кипър например данък 
печалба е 12,5%, а у нас е 10%. 
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