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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
profit.bg 
 
√ Фиктивните трудови договори - най-честата измама 

 
Броят на фиктивните трудови договори се е удвоил само за година, съобщи Емилия Ченгелова, която работи по проект за 
борба със сивата икономика на Асоциацията на индустриалния капитал, цитирана от Дарик. Според Ченгелова, броят на 
хората, които работят без трудови договори, намалява, но притеснително се покачва делът на договорите с фиктивни 
клаузи – договорите най-вече са за минималния праг на професията, а реалната заплата е доста по-висока. Друго често 
срещано нарушение е продължителността на работния ден, като за извънредния труд не се плащат допълнителни 
средства. По думите на експерта, въпреки че хората съзнават нарушенията и последиците от тях, се съгласяват на 
подобни условия заради ниските доходи. Според оценката на работещите през миналата година без договори са се 
трудили 12.8 на сто, а сега са 10.4 процента. За сметка на това обаче през 2012 година 10.8 на сто са съобщавали, че 
работят на договор с фиктивни клаузи, а сега този процент е 20.8 на сто. Когато този въпрос се зададе на работедателите, 
те посочват дял от 16.7 на сто, като при тях увеличението също е драстично, тъй като преди този процент е бил между 6 и 
8 на сто. По думите на Ченгелова спрямо 2010-а пък се наблюдава утрояване. На въпрос за отражението на планираната 
мярка за връщане на данъка върху доходите на най-бедните, Ченгелова обясни, че има опасност някои браншове да се 
изкушат и да започнат да назначават хора на минималната заплата, защото ще се връща данъкът. Но това ще са по-скоро 
браншове, в които и сега минималният осигурителен праг е близък до минималната заплата, смята експертът. 
 
mypr.bg 
 
√ СВИВАТ СЕ ТРАДИЦИОННИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА СИВАТА ИКОНОМИКА 
 
Национално представителни социологически проучвания показват, че традиционните прояви на неформалната 
икономика в България намаляват, а обществената нетърпимост към тях се повишава. Данните бяха оповестени в рамките 
на проведената днес кръгла маса под наслов “Намалява ли сивият сектор в България?”, организирана съвместно от 
Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на финансите на Република България. В рамките на 
кръглата маса представители на социалните партньори, неправителствения сектор, академичните среди, държавните 
институции, обсъдиха възможностите за измерване на проявленията на неформалната икономика в страната, както и 
постигнатия напредък в борбата с този феномен в резултат на съвместни действия на държавата и социалните 
партньори. 
Проведените национално представителни проучвания през годината показват, че сивия сектор отстъпва някои от 
традиционните си територии (работа без трудов договор, източване на ДДС), но намира засилен израз в други – работа 
на фиктивни договори; осигуряване на суми, по-ниски от действително получаваните; недеклариране на действителните 
доходи от населението. В общественото мнение са създадени ясно изразени нагласи за нетолериране на сивите 
практики, видимо е подобрена способността на работодателите и наетите лица за разпознаване на сивите практики, 
повишена е готовността на обществото за прилагане на действия за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика. 
Висок е практическият ефект от приложените през периода 30 юни 2012 г. - 30 юни 2013 г. мерки от страна на държавата 
за редуциране на неформалните практики, като най-високо е оценена мярката за въвеждане на Механизъм за контрол 
на доставките и движението на течни горива – проследяване на доставките и движението на течни горива от 
производител и вносител до краен потребител с цел установяване начисляването и внасянето на дължим ДДС, както и 
мярката за Изискване към производителите и вносителите на акцизни стоки (енергийни продукти, алкохол и тютюневи 
изделия) за монтиране на уреди, предаващи данни към информационната система на Агенция „Митници“. 
При изследването са събрани оценки за очаквания ефект от четири нови мерки, проектирани за въвеждане в периода до 
1 януари 2014 г. С най-висок ефект върху ограничаването и превенцията на неформалната икономика у нас се оценяват 
въвеждането на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и обратното начисляване на ДДС за 
зърнени и технически култури с цел предотвратяване на фактическите кражби на ДДС; въвеждането на механизъм за 
контрол на доставките и движението на алкохол и тютюневи изделия с цел установяване начисляването и внасянето на 
дължим ДДС; оптимизиране на контрола върху производството и търговията с акцизни стоки за анализ и 
предотвратяване на фискални рискове, свързани с производство и търговия на акцизни стоки. 
На кръглата маса бе представено и новата стойност на Композитния индекс “Икономика на светло”, преизчислена на 
основа на актуалните данни за 2012 г. Индексът бе конструиран в изпълнение на проекта и мери светлата част на 
икономиката. Новата му стойност е 67.41, т.е. нараства с 1.04 единици спрямо данните от 2011 г. Това показва, че 
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предприетите мерки дават своите резултати, макар и с бавен нарастващ тренд, което може да се обоснове с 
продължаващата икономическа криза. 
 
slivendnesiutre.wordpress.com 
 
√ Сливен и Ловеч – шампиони по укрити доходи 
 
В шест града на страната криенето на доходи се оказва “национален спорт”. В челната тройка са Сливен, Ловеч и Хасково, 
следвани от Кърджали, София-област и Пазарджик. В тези градове делът на т.нар. сиви практики е над 40 на сто. Най-
съвестни са данъкоплатците в Смолян, Велико Търново и Варна, където този дял е около 10-15%. Това става ясно от 
анализ на Асоциацията на индустриалния капитал, свързан с ограничаването на неформалната икономика. 
Фирмите и работниците, които крият пари от държавата, стават все по-изобретателни, сочи анализът. “Оказва се, че 
броят на хората без трудови договори намалява, но за сметка на това растат фиктивните контракти”, обясни 
председателят на асоциацията Васил Велев. Ако допреди година 21.6% от запитаните биха се съгласили да работят без 
трудов договор, то сега делът им намалява на 18.8 на сто. За сметка на това обаче, ако през 2012 г. 44.4 % биха се 
съгласили да работят на договор и доплащане на ръка, то сега този процент е почти 50. 
 
novjivot.info 
 
√ Сивата икономика процъфтява в Кърджали 

 
Работещите без трудов договор у нас намаляват, но делът на хората, които <strong>получават част от заплатата си под 
масата, се е увеличил двойно. Това показва национално представително изследване на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) поевропроект за ограничаване на сивата икономика в страната. Според данните през 2013 г. 
на всеки пети работещ (20,8%) му се е случвало да подписва трудов договор за определена сума, но да получава 
допълнително пари на базата на устна договорка. Докато през 2012 г. делът на фиктивните договори е бил едва 10,8 на 
сто. 
Това договаряне устройва и работещите, и работодателите. Бизнесът пести разходи, а хората търсят изход заради 
ниските си доходи, коментира резултатите Емилия Ченгелова, автор на проучването. В същото време обаче делът на 
хората, работещи без трудов договор през 2013 година, намалява. 
Най-честите сиви практики са неиздаването на касови бонове в сферата на услугите, работата без договори и фиктивните 
трудови договори, разплащанията в брой, отбеляза Стефан Петранов, също сред авторите на проучването. Шампиони по 
сива икономика са Кърджали, Ловеч, Сливен, Хасково, София-област и Пазарджик. В тези области нерегламентираните 
плащания надхвърлят 40% от икономиката. Бизнесът и работещите са най-изрядни в Смолян, Велико Търново и Варна. 
По-голямата част от работодателите и служителите смятат, че работата в сивия сектор дава възможност за бързи 
печалби. Над една трета от анкетираните са заявили, че рискът от наказуемост е много нисък и затова си заслужава да се 
рискува. 
 
bgnews.me 
 
√ През 2014 г. 600 млн. лв. в хазната от нови мерки срещу данъчните измами 
Търговците на алкохол ще се отчитат дистанционно в НАП 
 
Между 550 и 600 млн. лв. допълнително ще влязат в хазната от въвеждането на две мерки за борба с данъчните измами 
през 2014 г. Става въпрос за обратното начисляване на ДДС при зърнопроизводителите и създаването на специално 
звено за фискален контрол към Националната агенция за приходите (НАП). Това стана ясно вчера от думите на зам.-
министъра на финансите Людмила Петкова, която взе участие в кръгла маса за сивата икономика.От 1 януари 2014 г. ще 
бъде ще бъде създадено ново звено в НАП, което ще се казва „Фискален контрол”, предвиждат промени в Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. Новата структура ще има мобилни групи, които ще се борят с ДДС измамите с 
рискови стоки. Данъчните от новото звено ще имат право да спират товарни автомобили, да им поставят пломби и 
GPS-иТова обаче няма да се отнася за ТИР-овете, които извършват внос и износ, защото това се прави от митниците. На 
контрол обаче ще подлежат и транзитно преминаващите превозни средства. Целта е чрез новото звено да се пресекат 
фиктивните сделки с плодове, зеленчуци, захар, месо и строителни материали. Списъкът на всички стоки с висок 
фискален риск обаче ще бъде утвърден със заповед на министъра на финансите.От 1 декември тази година пък влизат в 
сила други промени в ДОПК, чрез които се въвежда механизъм за обратно начисляване на ДДС при 
зърнопроизводителите. Според експерти от финансовото министерство тази дата може да бъде променена така, че 
новият механизъм да започне да се прилага от началото на следващата година. С въвеждането му обаче за 
зърнопроизводителите ще се прилага изключение от общия ред за облагане, а целта е да се сложи край на източването 
на ДДС чрез фиктивни сделки със зърно. От думите на зам.-министър Петкова вчера стана ясно, че от 2014 г. ще се въведе 
и нов механизъм за контрол на доставките на алкохол и тютюневи изделия. Той ще бъде подобен на този, който се 
прилага при търговията с горива. Сега петролните бази и ведомствените бензиностанции изпращат данни за доставките и 
движението на получените количества горива чрез дистанционна връзка с НАП. Една част от тях може и да не поддържат 
такава връзка, ако изпълнят едновременно няколко условия. Сред тях са плащанията на горива да стават само по банков 

http://bgnews.me/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2014-%d0%b3-600-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%bb%d0%b2-%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8/
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път, да имат своя измервателна система, която да отчита наличните горива и др. В такъв случай обаче петролните бази и 
ведомствените бензиностанции трябва да изпращат данни за доставките чрез специално WEB базирано приложение. 
Икономиката ни изсветлява 
Сивият сектор в българската икономика намалява, стана ясно вчера по време на кръгла маса, посветена на сенчестия 
бизнес. Индексът „Икономика на светло”, който се изчислява от Асоциацията на индустриалния капитал по европейски 
проект, е нараснал до 67,41 пункта през 2012 г. Това е увеличение с 1,04 единици спрямо предходната година, което 
означава, че сивият сектор намалява. През 2011 г. обаче подобрението е било с 3 пункта. Най-проблемни са областите, 
свързани с неиздаването на касови бележки, с обществените поръчки, работата без договор и големият обем на 
разплащанията в брой, обясни проф. Стефан Петранов. Във връзка с това от синдикатите предлагат да се ограничат 
кешовите плащания до 5000 лв., а не до 15 000 лв., както е в момента. Друго искане е да се криминализира неплащането 
на осигурителни вноски. 
Чакаме 135 милиона от хазарт догодина 
135 млн. лв. ще бъдат приходите в бюджета от хазарт през 2014 г. Това е с около 14 млн. лв. повече  от  тази година, 
показва справка на Министерството на финансите. Промените предвиждат още организаторите на онлайн залагания да 
плащат по-нисък данък. Сегашната ставка от 15% върху оборота ще бъде заменена с двукомпонентен данък. Онлайн 
операторите ще плащат 100 000 лв. еднократна такса, а разликата между направените залози и изплатените печалби ще 
се облага с 20 на сто. Експерти посочват, че така данъкът ще бъде понижен близо 3 пъти. Промените предвиждат още 
реализираната печалба от онлайн хазартните оператори да се облага с 10% корпоративен данък.Oчаква се облекченият 
данъчен режим да привлече нови оператори. За догодина се очаква 4 нови онлайн оператори да получат лиценз. С 
промените изискването казината и игралните зали да са поне на 300 метра от училища и от домове за деца няма да важи 
вече и за 3-звездните хотели. Според новите текстове сайтовете на онлай оператори без лиценз вече няма да се спират, а 
ще се налагат глоби. Максималният размер е 2 млн. лв. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Стандарт 
 
√ БСП дава заден за предсрочните пенсии 
 
Гласуваната на първо четене възможност за предсрочно пенсиониране при недостиг до 2 години на стаж и възраст най-
вероятно няма да мине при второто разглеждане на законопроекта. Промяната бе наложена от БСП, но оттам са склонни 
да отстъпят от искането си, научи в."Стандарт". 
Идеята на левицата бе да се даде възможност на хиляди безработни българи в предпенсионна възраст да получат по-
рано право на пенсия и така да си решат проблема с липсата на доходи. Схемата обаче срещна много критики заради 
неясния й ефект върху бюджета на НОИ. От мярката само през 2014 г. биха се възползвали около 14 000 души, на които 
не достигат до 24 месеца възраст или стаж, или комбинация от двете, сметна НОИ. Това ще увеличи с над 30 млн. лв. 
дефицита на фонд "Пенсии". Ефектът през 2015 г. ще бъде още по-негативен, защото тогава НОИ очаква от мярката да се 
възползват около 22 000 души. 
От друга страна България е критикувана от Брюксел за прекалено многото възможности за получаване на ранни пенсии. 
Така страната ни вместо да затегне достъпа до тях, го разширява. Третата критика срещу предсрочното пенсиониране бе 
заради това, че пенсията на хората, които ще се възползват от тази възможност, ще бъде орязана до живот. Намалението 
ще е с 0,4% за всеки недостигащ месец, а при максималните 24 месеца - ще бъде орязана с близо 10%. Така хората, които 
достигнат дълбоки старини, ще загубят страшно много пари. 
Отказът от предсрочното пенсиониране ще бъде туширан с нов реверанс към майките. БСП вече обяви, че ще съкрати 
периода, за който се изчисляват обезщетенията за раждане и гледане на дете до първата му годинка. Парите за т. нар. 
скъпо майчинство (90% от дохода) вече ще се смятат на базата на получавания през последните 18 месеца осигурителен 
доход, а не през последните 24 месеца. Това ще се окаже по-благоприятно за майките, които нямат пълни 2 години стаж 
преди раждането. Средно увеличението на това обезщетение ще е с 12 лв., обявиха от БСП. Така за над 40 хиляди майки 
допълнителните разходи на НОИ през 2014 г. ще са около 5,5 млн. лв. 
Семейно подоходно облагане пък ще отмени през 2016 г. възстановяването на авансово удържания 10% данък за хората 
с доходи до минималната заплата. Така лансираното тези дни намерение на премиера Пламен Орешарски държавата да 
връща данъка на работещите с най-ниско заплащане ще действа само една година. Семейното облагане обаче няма да 
се прилага в чист вид, а само някои елементи от него. Една от възможностите е да се намалява облагаемата основа само 
на семейства с деца до определен размер на доходите. 


