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Проектът като съвкупност от социални технологии 
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ДЕЙНОСТ 1: Организация на управлението на проекта:  

 

 Човешки ресурси за управление и за изпълнение на проекта, 

актуализиран времеви график и ясни критерии за гарантиране на 

качеството на изпълнение; 

 Физическа локация и съответната инфраструктура за изпълнението 

на проекта; 

 Активното участие на всички заинтересовани страни и обществени 

аудитории в мониторинга на изпълнението на проекта за гарантиране 

на припознаване на резултатите и обществената полза от тях; 

 Техническа и финансова отчетност по проекта – 44 процедури за 

подбор на външни изпълнители, 14 МТД и финален доклад. 
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Екипи за управление и за изпълнение на проекта 

 Управление - общо 8 лица, изпълнение –  общо 333 лица; 

  Документи за срокове за изпълнението на дейностите и  

стандартите за качественото им изпълнение: 

Подробен план-график за изпълнението на дейностите по проекта; 

Критерии за изпълнение и оценка на дейностите по проекта; 

Вътрешни правила за работа; 

Методология за оценка на напредъка по проекта, включително чек-

лист, одобрени от Обществения съвет за ограничаване и превенция на 

неформалната икономика; 

Логическа рамка на индикаторите за резултат. 
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Обществен съвет за ограничаване и превенция на 

неформалната икономика 

 

 Цел - да осъществява синергия между социалните партньори, 

различните държавни органи и всички заинтересовани страни за 

планиране и изпълнение на действия и мерки  за ограничаване и 

превенция на неформалната икономика; 

 Проведени 12 заседания; 

 11 доклада за напредъка; 

 3 серии изследвания относно ефекта от мерките, планирани и 

предприети от страна на държавата за ограничаване и превенция на 

неформалната икономика. 
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ДЕЙНОСТ 2: Изграждане на Национален център за 

ограничаване и превенция на неформалната икономика 

 
 Функционално предназначение - планиране и осъществяване на 

стратегически действия по ограничаване и превенция на неформалната 

икономика, включително посредством осигуряване на синергия в действията 

на всички заинтересовани страни; 

 Национален център „Икономика на светло“ - работи за устойчиво национално 

развитие в социален и икономически аспект, като извършва и координира 

системни стратегически действия за ограничаване и превенция на формите и 

проявленията на неформалната икономика; 

 Три Годишни мониторингови доклада върху напредъка в ограничаването на 

неформалнака  икономика. 
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Предоставяни от НЦ „Икономика на светло“ услуги в рамките 

на информационния интерфейс 

 

 Посещения на интернет страницата на НЦ „Икономика на светло“ -        

17 650; 

 Дистанционни обучения - 2 250 обучени лица; 

 Националната гореща телефонна линия (0800 12358) - 2 700 сигнала; 

 Консултации на браншово и регионално равнище - 2 207 консултации в 

11-те първоначални пилотни за проекта бранша и 19 400 – в 9-те 

регионални центъра; 

 Обективни социологически проучвания сред целевите групи по проекта; 

 Мониторинг на отражението на темата неформална икономика в 

българските медии. 
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Социологически проучвания сред целевите групи по проекта 
 

 Работодатели - 2014 г. - 32,2 % дял на неформалната икономика в България -  

с 10 процентни пункта по-малко в сравнение с 2010 г. - 42,2 %; 

 Работници/услужители - 2014 г. - 31,6 % дял на неформалната икономика в 

България -  със 17 процентни пункта по-малко в сравнение с 2010 г. -  48,6 %; 

 Население - 2014 - 31,3 % дял на неформалната икономика в България -  с  

26,3 процентни пункта по-малко в сравнение с 2010 г. - 58,0 %; 

 Типични неформални практики: 

 Нарушаване на трудовоправното и осигурителното законодателство; 

 Отчитане на показателите за финансовата и стопанската дейност на 

фирмите; 

 Използването на корупционни практики. 
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Динамика на публикациите в пресата по темата неформална икономика за 

периода януари 2005 – юли 2014 г. (средно месечно в абсолютни бройки) 
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ДЕЙНОСТ 3: Набиране, обработване и анализ на вторична 
информация 

 

 Събиране, анализ и обобщаване на проведените изследвания, 

публикувани анализи и доклади в България по темата неформална 

икономика в периода 2004 - 2009 г. - прегледани са над 3 500 

заглавия; 

 Анализ на съдържанието на публикациите по темата „неформална 

икономика” през 2005 - 2010 г.; 

 Примери за добри практики в ЕС в сферата на ограничаване и 

превенция на неформалната икономика, включително законодателни 

и административни – по осем групи проблеми; 

 Примери за добри световни практики в сферата на ограничаване и 

превенция на неформалната икономика. 
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ДЕЙНОСТ 4: Извършване на вътрешнофирмени и браншови одити  

 Фокус групови дискусии – в 7 региона; 

 Вътрешнофирмени одити - в 281 предприятия – установени 

основните вреди, нанасяни от сивия сектор на изрядния бизнес: 

 Нелоялната конкуренция срива пазара, създава недоверие на 

всички нива и  условия за социална и правна несигурност на 

предприятията и правата на отделния индивид -  липса на здравно 

осигуряване, липса на пенсионно осигуряване (загуба на трудов 

стаж и ниски пенсии), ограничен достъп до кредитиране, ниска 

база за обезщетения; 

 Рестриктивен фактор за привличането на сериозни чужди 

инвеститори; 

 Дълбочинни интервюта по браншове – в 440 предприятия – основни 

причини за възприемане на сиво поведение. 

 

 

 

11 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ 5: Набиране, обработване и анализ на първична 
информация  

 Национално представителни социологически изследвания – 2010 г.: 

 Сред населението за установяване на обществените нагласи и 

толерантност към неформалната икономика; 

 Сред работодателите за проявленията и мащабите на 

неформалната икономика; 

 Сред работниците и служителите за проявленията и мащабите на 

неформалната икономика; 

 Представителни изследвания в 11-те пилотни бранша - 2010 г.; 

 Представителни изследвания в 5-те новодефинирани пилотни 

бранша – 2014 г. 

Доклад за основните предизвикателства за диагностика, 
ограничаване и превенция на неформалната икономика в 
пилотните браншове. 
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ДЕЙНОСТ 6: Изготвяне на аналитични документи, които да 
ръководят системните стратегически действия в борбата с 

неформалната икономика  

 Комплексен аналитичен доклад: 

 Анализ на обществените нагласи и обществената търпимост към НФИ; 

 Анализ на нормативната уредба и административните практики в 

България; 

 Информационен обзор за състоянието на НФИ в България; 

 Възможности за ограничаване и превенция на неформалната; 

 Методология за диагностика, ограничаване и превенция на НФИ – 

информационни и аналитични възможности на КИ „Икономика на светло“; 

 Модул за структурирано събиране на регулярна входяща информация за 

оценка на риска от наличието на неформална икономика - процес на 

събиране и обработка на данните за получаване стойностите на 

отделните показатели на Композитния индекс „Икономика на светло“.  
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ДЕЙНОСТ 7: Представяне на серията от аналитични документи, 
които да ръководят системните стратегически действия в борбата 

с неформалната икономика  

 Кръгла маса за обсъждането и прецизирането на серията от 

аналитични документи с представители на социалните партньори, на 

държавната администрация и на гражданското общество; 

 Обсъждания на браншовите специфики на аналитичните документи – 

в пилотните за проекта браншове – 11 + 5; 

 Изготвяне, отпечатване и разпространяване на информационни 

листовки – общ тираж 250 000 броя.  
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ДЕЙНОСТ 8: Изготвяне на Стратегически план за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика  

 Предварителен анализ на потребностите от дистанционно обучение 

за ограничаване на неформалната икономика; 

 Комуникационни стратегии за националните и регионалните 

обществено информационни кампании; 

 Основни направления за Предложения за промени в нормативните 

актове; 

 Дейности на Националния център и Концепция за работата на 

Националния център; 

 Стратегически план за ограничаване и превенция на неформалната 

икономика.  
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ДЕЙНОСТ 9: Изграждане и внедряване на информационна 
система  

 Предложение за състав на Композитен индекс за диагностика и 

превенция на неформалната икономика; 

 Доклад–описание на информационните входове и потоци за 

диагностика и превенция на неформалната икономика; 

 Създаване на методология и инструменти (онлайн анкетни карти) за 

попълването на информационната база данни - три поредни 

попълвания на информационната база данни - през 2012 г., 2013 г. и 

2014 г.; 

 Изготвяне на Система за ежегоден мониторинг на напредъка в 

превенцията на неформалната икономика. 
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ДЕЙНОСТ 10: Планиране и изпълнение на обучения за 
ограничаване на неформалната икономика  

 Присъствени обучения за работодатели и за работници/служители 

обучени 4 339 лица, от които 1 014 работодатели и 3 325 работници и 

служители; 

 Дистанционни обучения за работодатели и за заинтересовани страни – 

обучени 2 250 лица; 

 Материал за обхвата на онлайн консултациите; 

 Методически указания и учебни материали за провеждането на 

дистанционни обучения; 

 Дейности за оценка на ефекта от реализираните обучения и 

оптимизиране на методическите указания и учебни материали: 
 Специализирани социологически проучвания за удовлетвореността на 

обучените лица от проведените дистанционни и присъствени обучения; 

 Цялостна оценка и анализ на ефективността на проведените обучения и на 

тази основа ре-дизайн на програмите за обучение; 

 Актуализиран Наръчник за обучения по темата неформална икономика. 
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ДЕЙНОСТ 11: Осъществяване на национална и регионални 

обществени информационни кампании 

Обществени информационни кампании, насочени към промяна на  

обществените нагласи в посока на пълна нетърпимост към 

неформалната икономика и всички нейни проявления: 

 Национални: 

 Ноември 2011 г.; 

 Май и юни и октомври и ноември 2012 г.; 

 Май и юни и септември и октомври 2013 г.; 

 Регионални:  

 Ноември 2011 г.  - Южен централен и Североизточен район; 

 Първата половина на 2012 г. – Северен централен и Югоизточен; 

 Национална - 2014 г.  - в новите пет пилотни по проекта бранша. 
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ДЕЙНОСТ 12: Изготвяне, консултиране и представяне на 

Предложения за промени в нормативните актове 

Разработени и представени пред компетентните органи Пакети предложения за промени в 

нормативните актове: 

 Пакет предложения за нормативни промени - 2011 г.: 

 Мерки за стимулиране на „светлата” икономика; 

 Санкции и среда на нетърпимост към НФИ; 

 Пакет предложения за нормативни промени - 2012 г. – в сферата на:  

 Административното и финансовото право; 

 Трудовото и осигурителното право; 

 Търговското и облигационното право; 

 Създаването на по-благоприятна бизнес среда и ограничаване на неформалната икономика в 

различните браншове; 

 Пакет предложения за нормативни промени - 2013 г. – в сферата на конкретни браншове 

 Пакет предложения за промени в нормативните актове в новодефинираните пет пилотни за     

проекта бранша – 2014 г.  

 

 

 

 

 

19 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ 13: Формулиране и изпълнение на Стратегия за 

развитие и дейност на Националния център 

 

 Стратегия за развитие и функциониране на Националния център 

„Икономика на светло“ като действен инструмент за превенция на 

неформалната икономика; 

 План за действие за прилагане на Стратегията за функциониране на 

Националния център „Икономика на светло“; 

 Модел на функциите на Националния център „Икономика на светло“ 

по отношение попълването и администрирането на базата данни 

осигуряването на периодика в изчисляването на Композитния индекс. 
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ДЕЙНОСТ 14: Изследвания за измерване на ефектите от това 

как са се повлияли проявленията на неформалната 

икономика от мерките, предприети за изпълнение на проекта 

 Изследване по метода „описание на случаите“ - 103 специфични и 

уникални „оценъчни модела“ за оценките на работодателите за 

влиянието и последствията на неформалната икономика върху 

поведението на стопанските субекти в съответния бранш. 

Предоставени консултации по темите, съобщени от изследваните 

лица като потребност от консултиране и информиране; 

 Национално представително анкетно проучване на обществените 

нагласи – 2013 г.; 

 Доклад за напредъка в ограничаването и превенцията на 

неформалната икономика през 2010 - 2013 г.  
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ДЕЙНОСТ 15: Осигуряване на визуализация и публичност на 

проекта 

 Интернет страница (информационен интерфейс) на проекта -

www.ikonomikanasvetlo.bg  - посетена от 17 650  потребители; 

 Пресконференции – 8, по различни теми; 

 Прессъобщения за напредъка на проекта – 45 броя; 

 Основни продукти за визуализация и популяризиране на проекта - 9 

табели, 50 винилови плаката и 7 трансперанта. Публикувани бяха 100 

банера на интернет сайтовете на обхванатите стопански субекти и 

браншови организации; 

 Заключителен доклад за изпълнението на проекта. 
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ДЕЙНОСТ 16: Оценка на удовлетвореността на обучените лица 

 Удовлетвореност от дистанционните обучения: 
 Качество на учебните модули - 90,0 % от работодателите и близо две трети 

(61,5 %) от заинтересованите лица са удовлетворени; 

 Информативно съдържание на курсовете – удовлетвореност от: 
• Промяна в степента на информираност на обучените лица и придобити нови знания 

по темата неформална икономика;  

• Придобити нови компетенции за разпознаване на сивите практики;  

• Придобити умения за активно противодействие на сивите практики; 

 Удовлетвореност от присъствените обучения: 
 Висока удовлетвореност от теоретичните постановки и изводи, от 

съдържание на обучителните модули, от начина на поднасяне на учебния 

материал, от учебното помагало; 

 77,1 % от работодателите и 94,4 % от работниците и служителите са 

повишили своята осведоменост за вредите от НФИ; 

 88,6 % от работодателите и 94,4 % от работниците и служителите са 

придобили нови знания за типичните проявления на неформалната 

икономика. 
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ДЕЙНОСТ 17: Изготвяне на предложение за Система за договаряне 

на доходи и възнаграждения от труд, насочена към ограничаване и 

превенция на неформалната икономика 

 Социологическо проучване за влиянието на минималните осигурителни 

прагове (МОД) върху неформалната икономика; 

 Оценка на влиянието на Системата от Минимални осигурителни доходи 

върху неформалната икономика в България: иконометричен анализ; 

 Предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от 

труд, насочена към ограничаване и превенция на неформалната 

икономика. Социологическо проучване за влиянието на минималните 

осигурителни прагове (МОД) върху неформалната икономика: 
 „В основата е производителността“; 

 „Съобразно нуждите на пенсионната система“; 

 „Комбиниран подход“; 

 „С поглед към бъдещето“; 

 „Бъдеще и минало заедно“.  
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