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2 

 

 

 

 Първа част - промени в обществените нагласи и оценки за 

неформалната икономика - 2013 - 2014 г. на основа на третото 

попълване на информационната база данни през 2014 г.; 

 Втора част - специфични предизвикателства пред ограничаването 

и превенцията на неформалната икономика на основа на серия от 

емпирични социологически изследвания от 2014 г. за:  

Удовлетвореността от дистанционните и присъствените обучения;  

Национално представителни изследвания в 5-те новодефинирани пилотни за 

проекта бранша; 

Влиянието на минималните осигурителни доходи (МОД) върху обхвата и 

проявленията на неформалната икономика; 

 Третата част - дейности и на Националния център „Икономика на 

светло“ за ограничаване и превенция на неформалната 

икономика. 
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Акценти на презентацията 
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 Актуалните оценки за обхвата и проявленията на 

неформалната икономика и настъпилите промени в 

обществените настроения, мнения и оценки за 

неформалната икономика; 

 Настъпилите позитивни промени се разглеждат като 

пряко следствие от осъществените дейности по проект 

„Ограничаване и превенция на неформалната 

икономика“ и в частност, като закономерен резултат от 

дейността на Националния център „Икономика на 

светло“ с неговите девет  регионални офиса. 
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1.1. Относителен дял на неформалната икономика 

в България през 2014 г. – последни измервания 
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Според 

работодателите:  

Сравнителният анализ на оценките 

на работодателите за нивото на 

неформалния сектор в страната през 

периода 2010 - 2014 г. показва, че 

установената през 2013 г.  устойчива 

тенденция за намаляване на 

относителния дял на неформалния 

сектор в националната икономика се 

запазва и през 2014 година. 

В сравнение с 2010 г. , делът на 

неформалната икономика през 2014 г. е 

намалял с 10 процентни пункта. 

Според мнението на 37,0 % от 

работодателите, през 2014 г. в сравнение 

с 2009 - 2010 г. относителният дял на 

сивата икономика се е свил. 

Представените оценки визират обхвата на сиви практики сред съвкупността от икономически 

дейности, реализирани от стопанските субекти в страната, и нямат претенциите да оценяват нивото на 

сивия сектор като относителен дял от БВП.  
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1.2. Относителен дял на неформалната икономика 

в България през 2014 г. – последни измервания 
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Според работниците 

и служителите: 

Според населението: 

Относителният дял на неформалната икономика през 2014 г. в сравнение с периода 2010 - 2013 г. 

е намалял чувствително - с 26,7 % според населението и с 19,3 % според работниците/служителите. 

43,7% от работниците/служителите и 44,8% от населението преценяват, че през 2014 г. делът на 

неформалната икономика е намалял. 
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1.3. Регионални специфики в обхвата на неформалната 

икономика 
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2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Най-високи 

нива на сив 

сектор 

(над 40% сив 

сектор) 

Монтана, Ловеч, 

Хасково, Враца, 

Велико Търново, 

Бургас, Ямбол, 

Сливен, Смолян 

София-област, Ловеч и 

Плевен, Русе, Велико 

Търново,  

Ловеч, Сливен, 

Хасково, Кърджали, 

София-област, 

Пазарджик 

Видин, Търговище, 

Разград и Монтана, 

Шумен, Плевен 

Средни нива на 

сив сектор 

(20-30% сив 

сектор) 

Пловдив, Варна 

Благоевград, 

Кюстендил, 

Пазарджик 

София-град, Габрово, 

Шумен, Ямбол, 

Пловдив, Разград  

Плевен, Ямбол, 

Пловдив, Русе, 

Перник 

Ямбол, Хасково, 

Кърджали, 

Перник, Габрово, 

Варна и Бургас 

Най-ниски нива 

на сив сектор 

(10-15% сив 

сектор) 

Добрич, София-

област 

Благоевград 

Враца  

Смолян, Велико 

Търново, Варна 

Велико Търново, 

Благоевград, Русе, 

Сливен, 

Кюстендил 

Установените значително по-ниски от заявените общо за страната нива на сив сектор в икономиката на 

отделни региони могат да бъдат оценени като успех на осъществените дейности по проект „Ограничаване и 

превенция на неформалната икономика“, още повече, че в част от областните градове, отчели подобни ниски 

стойности на сива икономика, има изградени регионални офиси на Националния център „Икономика на светло“- 

Варна, Бургас, Кюстендил. 
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1.4. Тенденции в проявлението на типичните сиви практики 

през 2014 г.  
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 За периода 2010 - 2014 г. типичните сиви практики като цяло са ограничени 

и сведени до нива, по-ниски от тези през 2010 г. Позитивните тенденции по 

отношение на повечето от типичните сиви практики са се проявили особено 

ясно през 2012 г., след което в резултат от влошената политическа обстановка в 

страната през 2013 г. в част от сивите практики се забелязва регресивен процес 

на обратно увеличаване; 

 В резултат от предприетите мерки от страна на Правителството и като 

следствие от масираните обучителни, популяризиращи и консултативни 

дейности по проект „Ограничаване и превенция на неформалната 

икономика“, през 2014 г. се установява цялостен спад на типичните сиви 

практики - намаляват както най-широко разпространените сиви практики, така и 

някои специфични сиви практики, които се срещат в част от икономическите 

дейности; 

 Тенденциите в обхвата на типичните сиви практики са представени в 

следващите Таблица 1 и Таблица 2: 
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Много 

често 

Често Рядко Много 

рядко/никога 

2012 2013  2014 2012  2013  2014 2012  2013  2014 2012  2013  2014 

1. Работа без трудов 

договор  
6,0 7,2 0,6 15,6 16,7 6,9 16,4 22,3 56,6 47,2 41,3 31,1 

2. Работа на трудов 

договор за една сума 

плюс устни договорки за 

допълнително плащане 

11,2 16,7 1,8 20,4 27,7 24,9 19,6 19,3 45,7 30,4 21,6 23,5 

3. Заплащане под 

минималната работна 

заплата за страната 

2,8 2,3 0,2 8,8 8,3 5,5 12,4 16,3 44,2 51,6 45,5 42,6 

4. Нередовно изплащане 

на трудовите 

възнаграждения 

6,4 7,6 2,6 15,2 18,2 19,9 20,4 24,2 51,7 40,4 35,6 20,9 

5. Социално и здравно 

осигуряване върху по-

ниски суми от реално 

получаваните 

7,6 12,5 1,4 16,0 25,8 19,1 20,4 19,3 49,7 36,4 26,9 23,7 

6. Работа на трудов 

договор, но липса на 

социално и здравно 

осигуряване 

3,2 3,4 - 8,0 9,5 5,0 10,8 20,1 49,3 52,4 44,3 36,4 

7. Удължено работно 

време без заплащане 
6,4 9,1 2,2 14,8 18,6 13,9 14,4 28,0 54,3 45,2 27,7 21,0 

8. Работа при вредни и 

опасни условия на труд 
4,0 4,2 0,4 5,6 12,9 9,9 19,5 24,2 54,2 48,0 36,0 26,2 

9. Нарушено право на 

отдих, почивка и отпуск 
4,8 5,3 1,0 10,8 11,0 8,2 16,8 22,7 51,9 44,4 37,1 28,2 

 

 

Табл.1. Тенденции в обхвата на типичните сиви практики – според работодателите 



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 
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Табл.2. Тенденции в обхвата на типичните сиви практики – според работодателите 

Много 

често 

Често Рядко Много 

рядко/никога 

2012 2013  2014 2012  2013  2014 2012  2013  2014 2012  2013  2014 

10. Неиздаване на 

финансови документи 

(фактури и касови бонове) 

3,6 6,1 0,4 8,0 15,5 8,5 18,0 24,6 55,4 49,2 34,1 26,2 

11. Отчитане на по-ниски 

обороти от 

действителните 

4,8 8,7 0,6 10,8 15,9 11,5 16,0 22,0 51,7 46,0 30,7 25,8 

12. Отчитане на по-ниски 

разходи от действителните 4,9 7,6 0,6 8,0 14,4 12,2 15,6 23,9 52,0 47,2 31,8 24,3 

13. Преобладаващо 

кешови разплащания 

пред банковите трансфери 

7,6 8,0 1,4 15,6 17,4 9,6 19,6 25,4 51,5 40,0 31,1 25,0 

14. Нелегален внос или 

износ 
1,6 3,0 0,2 6,0 8,3 5,2 8,0 11,0 42,4 48,8 33,7 35,7 

15. Укриване на мита, 

акцизи и данъци 
1,6 4,5 - 6,4 9,1 5,4 12,4 12,1 40,8 43,2 32,2 35,1 

16. Източване на ДДС 0,8 2,3 - 6,0 7,6 4,2 12,4 16,3 40,2 48,4 30,3 34,3 

17. Спечелване на 

обществени поръчки или 

европейски проекти с 

нагласен конкурси или 

търг 

6,0 8,3 2,2 11,6 17,4 20,3 14,8 21,6 35,9 38,4 20,5 24,9 

18. Даване или 

получаване на подкупи 
2,8 4,2 2,0 11,2 17,4 15,6 17,2 19,3 36,1 38,4 26,1 26,5 

 

 



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 
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1.5. Подобряване на организационните предпоставки за работа в 

светлата част на икономиката – оценки на работодателите 

 Сертифицирани предприятията с внедрени системи за управление 

на качеството -  2010 г. - 39,1 %, 2014 г. - 58,9 %; 

 За пръв път от години насам през 2014 г. е налице обръщане 

на „знака“ и междуфирмената задлъжнялост намалява: 

o Предприятия с просрочени плащания към доставчици:  

2010 г. - 15,5 %; 2012 г. - 16,0 %; 2013 - 25,4 %; 2014 г. - 18,9 %;  

o Предприятия с несъбрани плащания от други субекти: 

2010 г. - 39,7 %; 2012 г. - 53,6 %; 2013 г. - 59,1 %; 2014 г. - 44,1 %; 

 Тенденция за плавно увеличаване на задлъжнялостта на 

държавата към икономическите субекти:  

2010 г. – 5,5 %; 2012 г. – 5,2 %;  2013 г. – 9,1 %; 2014 г. -  9,8 %. 



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 
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1.6. Включеност в сиви практики – оценки на работниците/служителите 

 Устойчиво намаление на лицата, които работят без трудов договор: 

2010 г. - 16,6 %; 2012 г. - 12,8 %; 2013 г.  - 10,4 %; 2014 г. - 6,4 %; 

 Намаление на лицата, чиито близки са работили без трудов договор: 

2010 г. - 29,6 %; 2012 г.  - 18,4 %; 2013 г. - 23,2 %; 2014 г. - 19,9 %;  

 Намаление на лицата, които работят без да им се изплащат 

осигуровки: 

2010 г. – 14,8%;  2012 г. – 10,8 %; 2013 г. - 8,8 %; 2014 г. - 4,3 %; 

 Намаление на лицата, чиито близки работят без да им бъдат 

изплащани осигуровки:  

2010 г. - 24,7 %; 2012 г. - 11,6 %; 2013 г. - 18,0 %; 2014 г. - 11,4 %; 

 Намаление на лицата, които работят при лоши условия на труд: 

2010 г. – 14,7%; 2012 г. – 14,8 %; 2013 г. - 10,8 %; 2014 г. - 6,5 %; 

 Намаление на лицата, чиито близки работят при лоши условия на труд: 

2010 г. -  27,8 %; 2012 г. - 16,8 %; 2013 г. - 18,4 %; 2014 г. - 12,4 %. 



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 
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1.6. Включеност в сиви практики – оценки на работниците/служителите 

 Работа на трудов договор за определена сума плюс устни договорки за 

по-високо заплащане - вече трета година бележи ръст: 

2010 г. – 10,8 %; 2012 г.  - 19,6 %; 2013 г. - 27,6 %; 2014 г. - 44,2 %.  

Най-сериозен проблем -  Враца, Кърджали, Ловеч, Перник, Хасково, Смолян, 

Силистра; 

 Наетите лица работят извънредно, без този труд да се заплаща: 

2010 г. – 18,8 %; 2012 г. - 18,8 %; 2013 г. - 17,2 %; 2014 г. - 24,3 %.  

Най-сериозни проблеми – Враца, Стара Загора, Пловдив, Перник, Ловеч, 

Силистра и Смолян; 

 Увеличение на лицата, получаващи нередовно трудови възнаграждения: 

2010 г. – 14,4 %; 2012 г. – 14,4 %; 2013 г. - 9,2 %; 2014 г. - 15,6 %  

 Спад на лицата, които заявяват, че техни близки получават нередовно 

трудовите си възнаграждения: 

2010 г. - 33,6 %; 2012 г. - 29,6 %; 2013 г. - 25,2 %; 2014 г. - 28,2 %. 



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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Браншовите лица на неформалната икономика :  

оценки на работодателите 

13 

През 2010 г. сред 11-те пилотни за проекта 

браншове най-силно натоварени със сиви 

практики са: 

1) Инфраструктурно строителство 

2) Туризъм 

3) Здравеопазване 

 

През 2012 г. сред 11-те пилотни за 

проекта браншове най-силно 

натоварени със сиви практики са: 

1) Електротехника и електроника 

2) Парфюмерия и козметика 

3) Лека промишленост (полиграфия)  

 

През 2013 г. сред 11-те пилотни за 

проекта браншове най-силно 

натоварени със сиви практики са: 

1) Туризъм 

2) Млекопреработване 

3) Информационни технологии 

 

 

 

 

 

 

През 2014 г.: 
ранжиране на 11-те пилотни за проекта 

браншове според нивата на сиви практики в 
тях (в низходящ ред) 

1. Туризъм 

2. Инфраструктурно строителство 

3. Млекопреработване 

4. Здравеопазване 

5. Парфюмерия и козметика 

6.Информационни технологии 

7. Лека промишленост (полиграфия) 

8. Електротехника и електроника 

9. Небанкови финансови услуги 

10.  Машиностроене 

11.  Пощенски услуги 



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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Натовареност на новодефинираните 5 бранша със сиви 

практики: оценки на работодателите (2014 г.) 
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През 2014 г.: 
ранжиране на 5-те новодефинирани пилотни за проекта 

браншове според нивата на сиви практики в тях  

(в низходящ ред) 

1. Земеделие 

2. Рибарство и аквакултури 

3. Производство на мебели 

4. Водоснабдяване и канализация 

5. Корабостроителство и кораборемонт 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Готовност за включване в сиви практики: 

сравнение между нагласите на работниците/служителите  

през  2010 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 
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Участие в сиви практики 

Бих се съгласил  Не бих се съгласил 

2010 2012 2013 2014 2010 2012 2013 2014 

1. Да работя без писмен 

трудов договор 
28,9 21,6 18,8 11,3 62,9 68,8 73,2 73,4 

2. Да работя на трудов 

договор за една сума плюс 

устни договорки за по-

допълнително необлагаемо 

заплащане 

46,5 44,4 49,6 31,0 43,3 42,4 40,0 49,4 

3. Да получавам заплащане 

под минималната работна 

заплата за страната 

6,7 5,2 2,8 2,5 86,8 88,8 91,2 82,0 

4. Нередовно изплащане на 

трудовите възнаграждения 
4,1 6,4 5,2 3,1 90,0 86,0 88,8 80,2 

5. Социално и здравно 

осигуряване върху по-ниски 

суми от реално получаваните 

20,1 24,0 19,6 10,3 60,5 64,9 67,6 70,3 



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 
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Относителен дял на лицата, извършващи допълнителна заетост: 

6,2 % през 2010 г., 15, 2 % през 2012 г., 14,4% през 2013 г. и 13,7 % през 2014 г. 

Позитивна тенденция: В сравнение с 2012 г., нарушенията на трудовоправните отношения 

при допълнителната работа са намалели наполовина 
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Допълнителна заетост Не Да 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Имате ли писмен договор с работодателя? 
42,1 27,8 21,4 42,1 61,1 74,3 

Редовно ли Ви изплащат възнагражденията за труда? 5,3 5,6 10,0 73,7 80,6 85,0 

Как Ви осигуряват - на по-малка сума от реално 

получаваната? 
34,2 38,9 16,2 34,2 55,6 67,7 

Как Ви осигуряват - на по-висока от реално получаваната? 
31,6 50,0 16,7 26,3 30,6 67,2 

Можете ли да договаряте с работодателя си на каква сума да 

Ви осигуряват? 50,0 55,6 62,6 21,1 30,6 14,6 

Важно ли е за Вас да Ви превеждат здрави и социални 

осигуровки? 
26,3 16,7 29,1 63,2 75,0 57,3 
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2. Оценка на постигнатия напредък в ограничаването и 

превенцията на неформалната икономика  
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Напредък по отношение на дейността на Националния център „Икономика на 

светло“ – оценен чрез наблюдаване и измерване на следните групи индикатори: 

 

1) Индикатори за оценка на напредъка за предоставяните от Националния 

център „Икономика на светло“ услуги в рамките на информационния 

интерфейс (посещения на сайта на Националния център „Икономика на 

светло“, получени сигнали на Националната гореща телефонна линия, 

дистанционни обучения по темата неформална икономика); 

 

2) Индикатори за постигнатия напредък чрез предоставяните консултации на 

браншово и регионално равнище; 

 

3) Постоянен мониторинг на отражението на темата неформална икономика в 

българските медии. 
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      За периода ноември 2013 г. - юни 2014 г. информационният интерфейс е бил 

посетен 2 770 пъти. Два пика в интереса: 

 Февруари - април 2014 г., когато се осъществи третото по ред попълване на 

информационната база данни (от работодатели и работници/служители от 

505 опорни компании по проекта, онлайн анкети за социологическите 

показатели на Композитния индекс „Икономика на светло“); 

 Юни 2014 г.:  

Заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на 

неформалната икономика; 

Представен Доклад за актуализация на КИ „Икономика на светло“ за 2013 г.; 

Представени резултати от осъщественото през периода март - април 2014 г. 

ново социологическо проучване за влиянието на минималните осигурителни 

прагове върху неформалната икономика; 

Церемония за връчването на наградите на победителите в конкурса за награди 

„Икономика на светло” за 2013 г.  
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2.2. Нови обучени по дистанционен път лица 
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За периода 01. 11. 2013 г. - 30. 06. 2014 г.  по дистанционен път са 

обучени нови 254 лица: 

 

 Дистанционно обучени – равен брой жени и мъже, най-вече от 

средната възрастова група; 

 Добра предпоставка за разпространяване на информация и 

създаване на специфични компетенции сред икономически 

активните лица; 

 Най-висок интерес - лица от средните възрастови групи; 

 Лицата с висше и със средно образование проявяват подчертано 

висок интерес към надграждане на знанията си чрез 

възможностите, които са предоставени от виртуалната платформа 

за дистанционно обучение по темата неформална икономика.  
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2.3. Онлайн консултации 
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 Онлайн консултиране чрез обаждане/подаване на сигнал на 

Националната гореща телефонна линия (0800 123 58) – подадени са 

нови 462 сигнала, от които: 

40,6 % - от Югозападен район, следван от Северозападен и Югоизточен 

райони; 

38,7 - за нарушения в областта на данъчното законодателство; 

38,3 % - за нарушени трудови правоотношения; 

17,9 % - за нарушени потребителски права; 

 Онлайн консултиране в рамките на форума и дискусии по 

предварително зададени теми и подтеми: дефинирани 17 

допълнителни теми, по които са оставени общо 48 съобщения, 

прочетени от близо 36 000 потребителя; 

 Бранш „Парфюмерия и козметика“ е абсолютният лидер по 

отношение развитието на браншова дискусия в онлайн форума - 

публикувани 24 мнения, видени от общо 5 445 потребители. 
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       Само за периода ноември 2013 г. - юни 2014 г. са предоставени 

нови 3 201 регионални консултации: 

 Североизточен и Северен централен – с устойчиво най-високи и 

постоянни нива на консултиране -  изградена изключително висока 

разпознаваемост на двата офиса сред регионалните общности; 

 Консултациите във връзка с нарушения на трудовото 

законодателство са търсени най-вече в Североизточен район (54,5 

%), Северозападен район (50,2 %) и Югозападен район (47,3 %); 

 Значителен ръст на консултациите, свързани с укриване на 

данъци.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Регионални консултации 

21 



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 

 

       В настоящия доклад се анализират резултатите от мониторинга на медиите за 

периода януари – юли 2014 г.  

 Общо 625 медийни публикации – в национални, регионални печатни и електронни 

медии, като средно месечният брой на материалите значително нараства и достига 

89,3  материала. 156 от тях отразяват дейностите по настоящия проект: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Темата неформална икономика и дейностите по проект 

„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ 

в огледалото на медиите 
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 януари - декември 2010 

януари - септември 2011 

октомври 2011 - ноември 2012 

декември 2012-декември 2013 

януари-юли 2014 

163 

210 

384 

116 

156 

408 

386 

528 

619 

469 

571 

596 

912 

735 

625 

Всичко материали за годината Общи материали по темата За АИКБ и Националния център 
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       В основата на всеки от пиковете в отразяването на темата неформална икономика са 

събитията по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. 

Медийните пикове – отражение на дейностите по проекта 
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  2014 г. беше в много отношения трудна и по-различна - необичайно остра бе 

цялостната политическа ситуация в страната, хора и институции работеха в условията на 

постоянно и силно повишено обществено напрежение. Въпреки влошените обективни 

обстоятелства, планираните по проект „Ограничаване и превенция на неформалната 

икономика“ дейности се реализираха на високо професионално ниво и в срок, което бе 

направено с цената на повишени усилия от страна на екипа и експертите, работещи по 

проекта. Но и най-високата цена си заслужава, защото от изграждането на устойчиви, 

стабилни нагласи за противодействие на неформалната икономика зависи 

благоденствието на българското общество като цяло; 

 Чрез реализираните през 2014 г. дейности проект „Ограничаване и превенция на 

неформалната икономика“ доказа, че когато има воля, капацитет и ясна визия, 

ограничаването и превенцията на неформалната икономика са възможни - както в 

средносрочна, така и в дългосрочна перспектива. И тъй като неформалната 

икономика е сложно социално икономическо явление, пронизващо всички 

икономически сектори и области, то може да бъде редуцирано само чрез разумни, 

много добре обмислени, последователни и устойчиви, продължителни във времето 

дейности - действия, в които е ангажирана волята и съзнателните усилия на цялото 

българско общество. 
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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 

 

 

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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