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Какво ще представим: 

1.  Какъв е проблемът? 

2.  Системата на МОД – исторически преглед. 

3.   Процес на договаряне на МОД. 

4.   Влияние на МОД върху неформалната икономика. 

5.   Желателните характеристики на една система на МОД на 

настоящия етап. 

6.   Варианти на система. 
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1. Какъв е проблемът? 

  

Двойната роля на системата на МОД: 

 

• Компонент макроикономическата социална политика с цел борба с 

неформалната икономика и адекватно попълване на социалните фондове; 

• Инструмент за интервенция на трудовия пазар, който влияе върху 

разходите за труд и следователно може да повлияе и върху 

конкурентоспособността, разпределението на доходите, заетостта и 

мотивацията за неформални практики. 
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1. Какъв е проблемът? (продължение): 

 2003г. – Начални условия: 

• Ниска минимална работна заплата (110 лв.); 

• Голям размер на неформалната икономика (формалните възнаграждения 

са далеч по-високи от фактическите); 

• Икономиката е във възход (висок растеж, ниска безработица, инфлация); 

 2014г. – Други условия:  

• Минималната заплата и МОД са нарастнали значително (209 %, 169 %); 

• Неформалната икономика е намаляла, има възнаграждения под МОД; 

• Икономиката е в стагнация (нисък растеж, висока безработица, дефлация). 
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1. Какъв е проблемът? (прод.) Двойната роля на МОД и последствията:  

 Колкото повече нарастват МОД (особено когато това става несъобразено с 

икономическите фундаменти), толкова повече ще се засилва влиянието на МОД 

като инструмент на пазара на труда и толкова  по-трудно ще бъде МОД да се 

използват за борба с неформалната икономика; 

 Неизбежното влияние на МОД върху пазара на труд означава, че изсветляването на 

българската икономика не може да стане само чрез систематичното им 

повишаване. Няма да е възможно с един инструмент (МОД) да се постигне 

едновременно и значително изсветляване на неформалната икономика, и 

позитивни ефекти на пазара на труда; 

 Наред с МОД, ще са необходими и други активни мерки за намаляване на  

неформалната икономика в България; 

 Колкото повече нарастват МОД, толкова по-трудни ще стават преговорите за тях. 
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2. Системата на МОД – исторически преглед 
 
Фактите показват, че системата на МОД е изпълнявала успешно  

предназначението си на компонент на макроикономическата социална 

политика.  

 

Тя е изиграла исторически и продължава да играе позитивна роля за:  

 

•изсветляване на неформалната икономика; 

•стимулиране на коректната конкуренция между производителите; 

•осигурителните права на множество индивиди; 

•попълването на социалните фондове; 

•ограничаване на техните дефицити. 
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2. Системата на МОД – исторически преглед (прод.)  
 
Другият аспект на системата на МОД – като инструмент на пазара на 

труда, на този етап, не е добре проучен. В същото време има 

индикации, че той придобива все по-голямо значение.  

 

Това налага системата да бъде обект на по-задълбочена дискусия от 

гледна точка на ролята й като модел на  индустриални отношения за 

пазара на труд, който модел може да има влияние върху заетостта, 

върху структурата на възнагражденията, върху преразпределението на 

доходите и върху мотивацията за използване на сиви практики.  
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3. Процес на договаряне на МОД 
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3. Процес на договаряне на МОД (продължение) 
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4. МОД като инструмент на пазара на труда – 
влияние върху НИ: иконометрично изследване  
 
 Повишаването на МОД води до увеличаване на НИ, при равни други 

условия; 

 Нарастващо съотношение на МОД спрямо средната работна заплата в 

даден икономически сектор води до увеличаване на НИ в този сектор; 

 Освен МОД, върху НИ в България влияят множество фактори - 

икономическата активност,  структурата на работната сила, фискалната и 

бизнес свобода, свободата на трудовото законодателство,  имплицитните 

данъци върху труда, политиките на пазара на труда, качеството на 

регулациите, конкретни единични мерки за борба със сивата икономика.  
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4. МОД като инструмент на пазара на труда – 
влияние върху НИ: социологическо изследване  
 
  Според работодателите дефинирането на размерите на МОД 

трябва да бъде икономически обосновано, да стъпва на база 

на показателите за реалната икономическа дейност на 

предприятията; 

Представителите на микропредприятията и малките фирми 

предлагат да се въведе диференциация на размерите на МОД 

според големината на предприятията и състоянието на 

регионалните трудови пазари.  
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5. Желателните характеристики на система на МОД на 
настоящия етап: 
 

  Да отчита потенциалното влияние на МОД върху 
официалната и върху неформалната заетост; 

  Да гарантира набирането на достатъчно финансов ресурс за 
попълване на социалните фондове; 

  Да отчита съществуващите различия между трудовите 
пазари в регионален план. 



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Асоциация на индустриалния капитал в България   

и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” 

Проектът се осъществява от Асоциация на индустриалния капитал в България, 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България, 

по договор BG051PO001-2.1.05 

 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

 

5. Желателните характеристики на система на МОД на 
настоящия етап (продължение): 
 

Да отчита разликата в икономическите възможности на 
големи и малки предприятия;   

Да почива на обективни, публично достъпни статистически 
данни, генерирани с необходимата честота и регулярност от 
институции, които не участват в преговорния процес; 

Да е относително семпла, за да е разбираема и лесна за 
интерпретация и използване. 
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6. Варианти на система: 

  В основата е производителността; 

  Съобразно нуждите на пенсионната система; 

  Комбиниран подход; 

  С поглед към бъдещето; 

  Бъдеще и минало заедно. 

 

Според условията, практически ориентирани, информационно 
обезпечени – дават обективна основа на  преговорния процес.  
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6.1. Система “В основата е производителността” 
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6.2. Система “Съобразно нуждите на пенсионната 
система” 
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6.3. Система “Комбиниран подход” 
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ТМ – темп на нарастване на МОД, 
ТМ1 – темп на нараставане на МОД, въз основа на производителността на труда; 
ТМ2 – темп на нарастване на МОД, въз основа на темпа на нарастване на пенсиите; 
 x1, x2- теглови коефициенти; 
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6.4. Система “С поглед към бъдещето” 
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 - параметър, който подлежи на емпирична иконометрична оценка. 
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6.5. Система “Бъдеще и минало заедно” 
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ТМ – темп на нарастване на МОД; 
ТМ1 – темп на нараставане на МОД, въз основа на прогнозни данни; 
ТМ2 – темп на нарастване на МОД, въз основа на исторически данни; 
y1, y2 - теглови коефициенти. 
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