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Методология на изследването 

 Изследването е национално представително. Извадката е двустепенна гнездова, 

стратифицирана по три признака: 

1. По сектори (по КИД-2008); 

2. По райони на планиране; 

3. По големина на предприятията. 

Поради това получената емпирична информация е представителна по три признака – 1) 

по икономически сектори, 2) по райони на планиране и 3) по големина на предприятията. 

 

Предмет на изследване са оценките, мненията и представите за влиянието на 

системата от МОД върху неформалната икономика като социално - икономическо 

явление и нейните проявления. 

 

Изследването е реализирано на терен през периода март - април 2014 г. 

 

Изследвани са общо 1 000 лица от 500 предприятия в страната, като са интервюирани 

500 работодатели и 500 работници/служители. 

 

Информацията е набрана по метода на стандартизираното интервю. 
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1. Влияние на МОД върху заетостта: оценки на работодателите  

 
63,3 % от работодателите не виждат пряка връзка 

между практиката за прилагане на МОД и ръста на 

средните работни заплати. Само 34,7 % от 

работодателите преценяват, че прилагането на 

инструмента МОД води до повишаване на работните 

заплати; 

Според 37,1 % от работодателите прилагането на 

МОД възпрепятства повишаването на работните 

заплати. На това мнение са над 50 % от работодателите 

от Сектор K: Финансови и застрахователни дейности, 

Сектор L: Операции с недвижими имоти, Сектор F: 

Строителство, Сектор S: Други дейности, Сектор G: 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, Сектор 

M: Професионални дейности и научни изследвания; 

35,5 % от работодателите считат, че МОД намалява 

заетостта в бранша, в който работят. Тази позиция се 

защитава от над 50 % от работодателите от  Сектор L: 

Операции с недвижими имоти, Сектор S: Други дейности, 

Сектор M: Професионални дейности и научни 

изследвания,  Сектор I: Хотелиерство и ресторантьорство. 
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2. Влияние на МОД върху заетостта: оценки на работниците/служителите 

 Само 29,0 % от работниците/служителите преценяват, че 

прилагането на инструмента МОД води до повишаване на 

работните заплати. На това мнение са над 50% от 

работниците/служителите  от Сектор D: Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива, Сектор M: Професионални дейности и 

научни изследвания, Сектор N: Административни и спомагателни 

дейности, Сектор Q: Хуманно здравеопазване и социална работа, 

Сектор L: Операции с недвижими имоти, Сектор F: Строителство; 

Според  26,0 % от работниците/служителите прилагането на 

МОД възпрепятства повишаването на работните заплати. 

Това е мнението на над 50% от работниците/служителите от 

Сектор F: Строителство, Сектор L: Операции с недвижими имоти, 

от Сектор I: Хотелиерство и ресторантьорство, от Сектор H: 

Транспорт; складиране и пощи, Сектор J: Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения; 

23,4 % от работниците/служителите са на мнение, че МОД 

намалява заетостта в бранша, в който работят. Тази позиция 

се защитава от над 50% от Сектор F: Строителство, Сектор S: 

Други дейности, Сектор H: Транспорт; складиране и пощи, Сектор 

A: Селско, горско и рибно стопанство. 
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3. Оценки за адекватността на инструмента МОД 

 

Отношението към инструмента МОД от гледна точка на неговата 

адекватност спрямо българските социално - икономически условия е 

динамично и отразява реално протичащите процеси в икономиката на 

страната: 

 

 31,1 % от работодателите и 22,2 % от работниците/служителите считат, че 

още при въвеждането си през 2003 г. МОД не е бил адекватен на 

българските условия; 

 

 Според 40,5 % от работодателите и 28,1 % от работниците/служителите, през 

периода на глобалната финансова криза (2008 - 2011 г.) инструментът МОД 

е нерелевантен към променените социално икономически реалности. 
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4. Практически ефекти от прилагането на МОД върху политиките на 

предприятията за управление на човешките ресурси 

6 

Получените емпирични оценки от работодателите  показват влошаване по редица от основните 

показатели по отношение наемането и управлението на човешките ресурси в резултат от прилагането 

на МОД. 

Да Не Не 
знае 

Съкращаване на нискоквалифициран персонал 13,2 % 83,6 % 3,2 % 

Съкращаване на висококвалифициран персонал 20,4 % 76,4 % 3,2 % 

Индексиране на работните заплати на ниско 

квалифицираните работници 

19,6 % 76,2 % 4,2 % 

Индексиране на работните заплати на високо 

квалифицираните работници 

17,4 % 77,2 % 5,4 % 

Намаляване на бонусите и премиите 30,7 % 65,5 % 3,8 % 

Намаляване на други социални разходи (купони 

за храна, разходи за облекло и т.н.) 

26,5 % 68,5 % 5,0 % 

Намаляване на средствата за преквалификация 

и обучение на персонала 

24,8 % 70,2 % 5,0 % 

Инвестиране в техника, с цел увеличаване 

производителността на труда 

24,4 % 70,5 % 5,1 % 

Увеличаване на цените на крайните продукти 40,1 % 56,3 % 3,6 % 

Според 72,3 % от работодателите през 

периода 2009 - 2014 г. под влияние на 

прилагането на системата на МОД 

разходите за труд са се увеличили. 

Увеличаването на разходите за труд е 

засегнало в най-голяма степен 

работодателите от Сектор D: Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива; Сектор C: 

Преработваща промишленост; Сектор A: 

Селско, горско и рибно стопанство; Сектор F: 

Строителство; Сектор J: Създаване и 

разпространение на информация и творчески 

продукти, далекосъобщения; Сектор L: 

Операции с недвижими имоти; Сектор R: 

Култура, спорт, развлечения. В най-малка 

степен са увеличени разходите за труд в 

Сектор P: Образование и Сектор K: 

Финансови и застрахователни дейности.  
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5. Влияние на МОД върху типичните сиви практики 

в трудовоправните и осигурителните отношения 

Според 24,6 % от работодателите и 27,2 % от работниците/служителите, в резултат от 

прилагането на МОД, практиката „работа на трудов договор за една сума плюс устни 

договорки за по-голямо заплащане“ е разширила своя обхват; 

Прилагането на МОД е довело до по-широко разпространение на практиката „нередовно 

изпращане на трудовите възнаграждения“ според 14,8 % от работодателите и 14,0 % от 

работниците/служителите; 

МОД също така насърчава прилагането на практиката „удължено работно време без 

заплащане“ - отчитат 14,6 % от работодателите и 15,0 % от работниците/служителите; 

МОД поощрява ползването на практиката „работа без трудов договор“ - според общо 14,0 % 

от работодателите и 15,8 % от работниците/служителите; 

 За това, че МОД насърчава практиката „заплащане под минималната работна заплата, 

определена за страната“ говорят 8,8 % от работодателите и 12,8 % от 

работниците/служителите; 

Според 8,2 % от работодателите и 9,2 % от работниците/служителите, МОД насърчава 

практиката „работа при вредни и опасни условия на труд“; 

По мнението на 7,8 % от работодателите и 8,8 % от работниците/служителите, МОД води и до 

„нарушено право на отдих, почивка и отпуск“. 
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6. Две практики, прилагани като пряк резултат от МОД  
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работниците/служителите 

Назначаване на лица на непълно работно време 
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Преназначаване на лица от длъжности с по-
висок МОД на длъжности с по-нисък МОД 
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7. Влияние на МОД върху типичните сиви практики: нарушаване на 

финансовото законодателство 

19,4 % от работодателите и 17,4 % от работниците/служителите считат, че 

прилагането на МОД води до повишаване на „предпочитане на кешови 

разплащания пред банкови преводи“; 

Практиката „отчитане на обороти по-ниски от действителните“ се прилага по-

широко в резултат от прилагането на МОД според 14,6 % от работодателите и 12,8 

% от работниците/ служителите; 

По преценката на 11,2 % от работодателите и 10,0 % от работниците/служителите, 

свързаната с предходните две сива практика „отчитане на по-високи разходи от 

действителните“ се разпространява още повече под влиянието на МОД; 

Практиката „укриване на мита, акцизи и данъци“ се разпространява в още по-

големи размери според 7,2 % от работодателите и 6,6 % от 

работниците/служителите; 

 „Източването на ДДС“ е сред криминализираните сиви практики. 5,8 % от 

работодателите и 6,4 % от работниците/служителите са на мнение, че под 

влияние на прилагането на МОД тази практика се разширява. 
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8. Влияние на МОД върху неформалната икономика на регионално ниво 

Според 34,3 % от работодателите и 24,6 % от работниците/служителите прилагането на МОД е 

фактор за повишаване на безработицата в региона, в който работят; 

  30,7 % от работодателите и 22,7 % от работниците/служителите преценяват, че прилагането на 

МОД е фактор за намаляване на заетостта в региона, в частност в административната област, в 

която те работят; 

 39,7 % от работодателите и 29,0 % от работниците/служителите са на мнение, че прилагането на 

МОД води до повишаване на недекларираната заетост в региона/административната област, в 

която работят и живеят респондентите; 

 43,1 % от работодателите и общо 31,6 % от работниците/служителите преценяват, че прилагането 

на МОД принуждава част от работодателите да ограничат дейността си, а в някои случаи се 

стига дори и до фалити; 

  Прилагането на МОД се оценява като негативно действащ фактор върху регионалните икономики 

най-вече от работодателите и работниците от административните области Перник, Габрово, 

Шумен, Добрич, Силистра, Враца, Видин, Велико Търново и др.; 

Не считат, че МОД има негативно влияние върху местните икономики, в това число върху местните 

пазари на труда и върху нивото на неформалната икономика, работодателите и 

работниците/служителите от административните области София-град, Пловдив, Пазарджик, 

Хасково, Кърджали, Сливен, Варна, Бургас и др. 
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9. Представи за състав на Система за договаряне на МОД 
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66.7 

69.7 
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18.4 

20 

17.4 

14.8 

13.4 

14.6 

14 

16 

15.5 

13.4 

Годишен ръст на печалбата 

Годишен оборот на 
фирмата/предприятието 

Производителност на труда 

Среден осигурителен доход в бранша 

Средна работна заплата в бранша 

Оценки на работодателите за включването в Системата за 
договаряне на МОД на следните показатели: 

Не може да прецени Не  Да 

Другите 4 тествани показатели: 

Относителен дял на разходите за 
труд в общите производствени 
разходи; 

Относителен дял на другите разходи, 
различни от разходите за труд; 

Относителен дял на 
нискоквалифицираните работници в 
бранша; 

Относителен дял на 
висококвалифицираните работници в 
бранша. 
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Благодаря за вниманието!  
 

Асоциация на индустриалния капитал в България 

Град София 1527, ул. "Тракия" 15, ет. 1 

Тел./факс: 963 37 52, 963 37 56 

Е-mail: bica@bica-bg.org   

www.bica-bg.org  

 

 

Национален център „Икономика на светло“ 

www.ikonomikanasvetlo.bg 
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