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Актуализация  

на Композитния индекс (КИ) 

„Икономика на светло“ 
октомври 2014 г. 



Настоящата актуализация на КИ 

Преизчисляваме КИ за 2013 г. с ревизирани данни за:  

1) БВП, Потребление на домакинствата – показател ДДС (месец октомври 

НСИ публикува нови данни за БВП след 1995 г., БВП се допълва с 

условни ренти за гаражи и с доходи от търговия с наркотици и 

проституция, а условните ренти за жилищата се актуализират); 

2) Външна търговия с ЕС и извън ЕС (данни от Украйна за 2013 г., 

ревизирани данни от ЕС за 2013 г., ревизирани данни за внос от 

Украйна (2000 – 2013 г.) и внос от Турция и Македония (2007 – 2013 г.).  
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Динамика на Индекса 
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Композитен индекс  
"Икономика на светло" 

2012 г. 2013 г. 

66.74 67.77 

  Тегло  Стойност Стойност 

Статистически компонент 50.0% 33.39 33.44 

Социологически компонент 50.0% 33.36 34.34 

Търговски дружества 30.0% 20.71 21.57 

Работници и служители  20.0% 12.65 12.76 
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Композитен индекс 

"Икономика на светло"           2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Статистически компонент 33.31 33.58 33.39 33.44 

Пари/Широки пари  10.53 10.97 10.70 10.70 

ДДС 11.43 10.87 10.96 10.83 

Неформално заети 3.80 3.92 3.30 3.70 

Акцизи 3.57 4.00 4.07 4.14 

      Тютюневи изделия      1.50 1.81 1.79 1.81 

      Алкохол 2.07 2.20 2.28 2.34 

Външна търговия 3.98 3.82 4.35 4.05 

      ЕС 2.99 2.73 2.77 3.06 

      Извън ЕС 0.99 1.09 1.58 1.00 
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Композитен индекс "Икономика на светло" 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Социологически компонент 30.85 33.28 33.36 34.34 

Търговски дружества 17.53 20.35 20.71 21.57 
Пазар на труд  1.88 2.12 2.18 2.33 
      Работа с договори  1.02 1.18 1.19 1.25 

      Работа с договори на пълно възнаграждение 0.86 0.94 0.98 1.08 

Пълно отчитане на реализираната продукция 1.81 2.17 2.25 2.38 
Легален внос и износ 2.41 2.55 2.38 2.62 

Коректно деклариране на мита и данъци 2.31 2.53 2.52 2.52 

Коректно възстановяване на ДДС 2.33 2.62 2.59 2.65 

Коректно провеждане на обществени поръчки, лицензионни и 
разрешителни процедури 2.16 2.09 2.08 2.27 
Разплащане по банков път 1.39 2.47 2.66 2.71 
      Между фирми  0.67 1.26 1.34 1.31 
      На работници и служители 0.72 1.21 1.32 1.39 

Наличие на система за качество 1.30 1.54 1.76 1.96 
Дял на светлата икономика  1.93 2.27 2.27 2.14 
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Композитен индекс "Икономика на светло" 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Социологически компонент 30.85 33.28 33.36 34.34 

Работници и служители  13.33 12.94 12.65 12.76 
Пазар на труд   3.76 4.92 4.58 4.71 

      Основна работа с договор 1.08 1.05 1.06 1.17 

      Основна работа с договор на пълно                
възнаграждение 1.06 0.77 0.62 0.61 
      Допълнителна работа с договор 0.78 1.61 1.56 1.57 

      Допълнителна работа с договор на пълно 
възнаграждение 0.85 1.49 1.34 1.37 
Пазар на потребителски блага   3.83 3.58 3.70 4.09 

      Издаване на касови бележки за стоки  2.48 2.61 2.49 2.80 

      Издаване на касови бележки за услуги 1.35 0.97 1.21 1.29 

Коректно деклариране на данъци върху доходите на 
физическите лица  5.73 4.44 4.37 3.96 
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Изводи 

•  Индексът през 2013 г. продължава възходящата си тенденция, 

която се наблюдава за разглеждания период; 

•През 2011 г. и първата половина на 2012 г. има определено 

засилване на мерките на правителството в борбата за 

намаляване на неформалната икономика; 

•Във втората половина на 2012 г. продължава икономическата 

криза, нараства напрежението и има по-голямата 

неопределеност, свързани с края на политическия цикъл, 

които задържат процеса на “изсветляване” на икономиката.  



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 

 

•  През 2013 г. има възстановяване на положителната 

тенденция, като резултат от: 

o Засилване на данъчните проверки по отношение на движението на 

рискови стоки; 

o Облекчаване на редица административни тежести, включително и 

намалените изисквания за обезпечения на данъчните складове;    

o  Ускорено разплащане с фирмите за държавни поръчки и връщане на 

ДДС;  

•  Вече повече от четири години  функционира НЦ за 

ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
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•  Най-проблемни прояви на неформалната икономика през 

2013 г. са: 

o Измамите с ДДС; 

o  Митническите процедури при търговия със страни, извън ЕС; 

o  Контрабандата на тютюневите изделия; 

o  Неиздаването на касови бонове в сферата на услугите; 

o  Фиктивните трудови договори; 

• Отчетеното подобряване за периода 2010 - 2013 г. е много 

позитивно явление, обаче не е достатъчно и усилията в тази 

насока не трябва да спират; 
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

 

 

•Според данни на Европейската комисия, както и според 

изследвания на Европейската фондация за подобряване на 

условията на живот и труд, България е с най-голям дял на 
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(за 2012 г.) на около 32 % от БВП. Освен България, в “челната 

тройка” на страните с най-голяма сива икономика са още 

Румъния и Литва. 
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Благодаря за вниманието!!!  


