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Българската национална телевизия 
 
√ Гостуване на Милена Ангелова в Икономически новини, емисия 22:30, 9 май 2011 
http://bnt.bg/bg/productions/76/edition/14237/ikonomicheski_novini_emisija_22_30_9_maj_2011 
Участието на д-р Ангелова започва на 8-ата минута. 
 
BTV 
 
√ България – страната с най-голям дял на сивата икономика в ЕС 
http://www.btv.bg/news/ikonomika-biznes/story/286580897-
Bulgaria_%E2%80%93_stranata_s_naygolyam_dyal_na_sivata_ikonomika_v_ES.html 
Сивата икономика у нас продължава да се разраства. Според работодателите делът й вече е около 42%. 
Еврофондовете финансираха с над 8 милиона лева проект на Асоциацията на индустриалния капитал за 
изучаване и ограничаване на сивата икономика. Тя изработи нов индекс, наречен  “икономика на светло”. 
Той е смесица от статистически индикатори и социологически проучвания. Според него на светло е малко над 
63 на сто от икономиката ни.  
Според същото проучване 
сивата икономика е най-силно проявена и практикувана от бизнес средите в Бургас и Югоизточна 
България, 
а пък в Монтана има най-много работници, които не се осигуряват на реалната си заплата - почти 63%. 
Укриването на обороти и дължими данъци като ДДС и корпоративен данък печалба и контрабандният внос са 
сред основните проявления на неформалната икономика у нас. Такова е и неплащането на пълния размер на 
осигуровките на работниците, като те официално работят на договор с много по-малка заплата от 
действителната. Така държавата е ощетена с по-малко приходи от плосък данък и от осигурителни вноски. 
Според проучването в сивия сектор попадат масово фирми от строителството, туризма, здравеопазването и 
млекопреработването.  
Авторите на проучването не са изненадани от тези резултати.   
“Оценката на официалната статистика е от Евростат, която миналата година даде размер на сивия сектор у 
нас 10 на сто. Според нашите проучвания обаче сивата икономика в различните сектори е между 30 и 60 на 
сто. Така че е реалистично да е поне 40”, казва Милена Ангелова.  
Делът на сивата икономика е най-малък в предприятията от машиностроенето и пощенските услуги. 
Така изнесените данни ни нареждат в челната четворка на страните от Евросъюза с най-голям дял на 
сивата икономика. 
Дори в Румъния неформалната икономика е по-малка. В челната четворка влизат също Гърция и Италия. 
Следващите междинни данни за дела на сивата икономика ще видим наесен. 
 
Българско национално радио 
 
√ Милена Ангелова: Държавната политика има много голямо значение за размера на сивата икономика  
http://bnr.bg/Audio.aspx?lang=1026#http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/BeforeEveryone/Economy/Pages
/MilenaAngelova.aspx 
Измерването на явление като "сивата" или скрита икономика е предизвикателство, заяви в предаването 
"Преди всички" Милена Ангелова, ръководител на проект "Икономика на светло" и главен секретар на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), преди оповестяването днес на индекса на 
проекта. "Индексът, който ние изготвихме в изпълнение на проекта "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика", ще мери по-скоро тенденциите, насоките и различните проявления на 
неформалната икономика от гледна точка на това да концентрира и да насочи усилията за ограничаването и 
превенцията й. Той се състои от две части - статистическа и социологическа, като комбинира и изглажда 
официалните данни с очакванията, прогнозите и вижданията на работници, служители и работодатели", каза 
Ангелова. Индексът показва размера или тенденциите в развитието на официалната икономика и по-скоро 
ще можем да кажем каква част от българската икономика работи по правилата, обясни тя. 
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Държавната политика има много голямо значение за размера на сивата икономика, тъй като 52% от хората 
твърдят, че са тласнати към нея поради ниските доходи и лошата икономическа ситуация, посочи 
ръководителят на проекта. "От друга страна голяма част от работодателите, около две трети, казват, че са 
тласнати към сивия сектор от много тежката административна регулация и множеството сложни 
разрешителни лицензионни режими, чиято администрация не винаги е еднозначна. От тази гледна точка 
държавата има много какво да направи както по посока на по-добрата регулация и намаляването на 
административните тежести към бизнеса, така и по посока на по-европейска политика на доходите по 
отношение на гражданите на страната. Разбира се, това е необходимо да се извърши координирано заедно 
със социалните партньори. Именно затова ние в сътрудничество с КНСБ изпълняваме този проект", подчерта 
тя. Проектът е 5-годишен и ние посветихме първата година на събиране на информация и "заснемане" на 
точната ситуация с неформалната икономика в страната, съобщи Ангелова. "Сега сме наясно с процесите, 
защо те се случват, какво е влиянието на гражданите, работодателите, работниците и служителите, медиите и 
държавата в този процес и как всяка от страните да оптимизира своето поведение, та ние да не сме страната с 
най-голям сив сектор в Европейския съюз", изтъкна тя. 
Много тежки и непопулярни решения трябва да бъдат взети на държавно ниво, убедена е Ангелова. "Доста 
прозрачен трябва да стане процесът на администриране на разрешителни и лицензионни режими, доста има 
да се поработи по намалението на административните тежести към бизнеса ... Това трябва да е 
последователна политика, която да надхвърля мандата на едно или друго правителство", смята тя. 
Създава ли правителството подходящи условия за намаляване на дела на сивата икономика, какво би 
могло да предприеме в тази посока и кога хората ще престанат да предпочитат работата в сивия 
сектор можете да чуете в звуковия файл с интервюто с Милена Ангелова. 
 
Радио Фокус 
 
√ Милена Ангелова: Има множество мерки, които могат да повлияят на сивата икономика 
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=487396 
Има множество мерки, които могат да повлияят на статистиката, според която сивата икономика в България 
през 2010 година е била над 40%. Това каза в ефира на радио „Фокус”Милена Ангелова от асоциацията на 
индустриалния капитал. По думите й има воля да се променят тенденциите, но е необходимо веднага да се 
започне работа по набелязаните цели. „Те могат да се свеждат до широки обществени информационни 
кампании за това да бъде разяснена вредата от сивата икономика, която на практика ощетява всеки от нас 
като подронва жизнения ни стандарт и изкривява конкурентната среда, така че всеки от нас е потърпевш в 
дългосрочен план, но тъй като в краткосрочен може да реализира някакви облаги, всъщност населението е 
доста толерантно и склонно да прибягва до сиви практики”, поясни Ангелова. 
Друга възможност за ограничаване на дела на сивата икономика са законодателни промени, които вече се 
случват, допълни Милена Ангелова и поясни че става въпрос за ограничаване на разплащанията в брой, 
премахването на излишните разрешителни и лицензионни режими, както и създаването на ясни и прозрачни 
правила за бизнеса. 
 
Вестник Класа 
 
√ Близо половината икономика у нас е в сивия сектор 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/168096_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%
D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D
0%B2%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 
Близо половината икономика в страната е в сивия сектор. Това сочат резултатите от национално 
социологическо представително проучване, което е обхванало 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години, 
направено от Асоциацията на индустриалния капитал. Сенчестият бизнес в България е над 40% според 
работодателите и тенденцията е делът й да продължава да расте. Според служителите и работниците сивата 
икономика е 48,6%, а според населението тя е 58 на сто.  
Сред най-честите прояви на неформалната икономика са заплащането на ръка, неплащане на пълния размер 
на данъци и осигуровки, нелоялната конкуренция и нефактурирането, коментира доц. д-р. Емилия Ченгелова, 
ключов експерт “социолог” в асоциацията. Основните фактори, които водят до повишаването на сивия сектор 
у нас, са свързани с абдикирането на държавата от контролните й функции, политиката на правителството и 
регулациите, които налагат на бизнеса, пропуските в законодателството, неефективната съдебна система , 
високите нива на корупция, допълни тя. 
Най-сериозно са засегнати инфраструктурното строителство, туризмът, здравеопазването и 
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млекопреработването. Според данните машиностроенето и пощенските услуги пък са двата бранша, в които 
сенчестият бизнес е едва в рамките на 10-15 на сто. В различни региони на страната процентът на незаконно 
работещите компании също е различен, като Монтана е с най-висок дял на сивата икономика от 62,5%, 
следван от Бургас с 61,3%, Ямбол е с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-нисък е делът на 
сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%.  
Стефан Петранов, ключов експерт „Стратегии и планиране”, коментира, че делът на сивата икономика у нас 
ще намалее през тази година. За това ще помогнат предприетите от правителството мерки, свързани с 
отчитането на реалните обороти на фирмите направо към НАП. Свързването на касовите апарати на всички 
бензиностанции с агенцията ще бъде основният тласък за изсветляване на икономиката. Освен това до края 
на септември това трябва да направят и всички фирми, които са регистрирани по ДДС, добави Петранов. Той 
даде пример с други проучвания на международни експерти, според които сивата икономика у нас е между 
30-35% от БВП. 
Според Емилия Ченгелова много хора осъждат сивата икономика, но в същото време икономическата 
принуда ги склонява да участват в нея. Думите й се потвърждават и от анкетираните: „Моето мнение за 
сивата и за светлата икономика опира до проблема с парите. Когато има пари, човек не се замисля дали да си 
плати осигуровките, дали да назначи някой работник и дали да му плати всичките осигурителни вноски или 
не. Когато няма пари, човек се изхитрява и почва да се чуди - абе, аз защо не го съкратя тоя или да изкарам, 
че работи на минимална заплата, за да спестя някой лев?". Това е посочил мъж с трудов договор от Южна 
България, участвал в една от фокус-групи в рамките на проекта за „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика".  
42,3% от населението посочват все още ниския жизнен стандарт като фактор за появата и разпространението 
на неформалната икономика. Наред с това тя се генерира и от високите нива на корупция сред държавната и 
общинската администрация според 44,3% от анкетираните. Близо половината от населението пък посочват 
несъвършенствата и „вратичките" в законодателството като причина за неформалната икономика. 
Според проучването на АИКБ между 26 и 34% от хората са склонни да работят за повече пари, но без да бъдат 
осигурявани на реалната заплата. Относно евентуално увеличаване на минималната работна заплата в 
страната, специалистите бяха категорични, че в условията на криза това ще бъде контрапродуктивно. 
Петранов допълни, че подобна мярка ще доведе до увеличаване на сивия сектор. 
АИКБ представи и Композитния индекс „Икономика на светло", който ще измерва изсветляването на 
икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в икономиката, заети лица, акцизи, 
външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и служители и работници). За 2010 г. 
индексът „Икономика на светло" е 63,17% за 2010 г., като промяната му към увеличение ще означава, че 
делът на сивата икономика намалява, а намалението му, че тя се разраства.  
 
Вестник Пари 
 
√ Няколко цвята сиво 
http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf 
 
Вестник Труд 
 
√ Сивата икономика: 40% според бизнеса, 58% според хората 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=886569 
Сивата икономика в България е над 40% за м. г. и делът й продължава да расте, твърди бизнесът. Това 
показват резултати от серия национално представителни изследвания сред работещи, работодатели и 
граждани. 
Данните бяха огласени от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) и КНСБ. Изследването е проведено 
по проекта “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, който е с европейско финансиране. 
Според работниците делът на сивата икономика е 48,6%, а според населението - 58%. Най-честите “изяви” на 
сенческия бизнес са заплащането на ръка. Така мислят 47,5% от анкетираните граждани, 43% от 
работодателите и 48,4% от работниците. Сред прийомите са още укриването на част от данъците и 
осигуровките, неплащането на ДДС, нефактурирането на продажбите, работата без трудов договор, 
нелоялната конкуренция и контрабандният внос, показва проучването. 
Основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор, са по-ниска рентабилност, загуба 
на пазарни позиции и на персонал, загуба на конкурентоспособност. Сред “шампионите” по сиви практики са 
Монтана (дял 62,5%), Бургас (61,3%), Ямбол (61,1%). В столицата този процент е 41,3%, а най-нисък е той в 
Кърджали - 34,2% (бел. ред. - неотдавна Институтът за пазарна икономика определи Кърджали като най-

http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf
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корумпирания град у нас). Подготвен е и т. нар. композитен индекс “Икономика на светло”, който ще мери 
изсветляването на икономиката. За 2010 г. индексът е 63,17%. 
 
Вестник Дума 
 
√ Близо половината ни икономика е сива 
http://www.duma.bg/duma/node/14544 
Сивата икономика в България за 2010 г. е била над 40% според работодателите, и тенденцията е делът й да 
продължава да расте. Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване, 
което е обхванало 3500 работещи. Данните бяха представени вчера за първи път от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и КНСБ. 
От АИКБ представиха и индекс за измерване на сивата икономика. В него равна тежест /50:50/ имат 
официалните данни и специални социологически проучвания. Припомняме, че според официалните данни на 
НСИ, сивият сектор в българската икономика е само 10%. 
Но според служителите и работниците, делът на сивата икономика е 48.6%, а според населението делът й 
достига дори 58 на сто. 
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред 
най-честите прояви на неформална икономика в страната. А най-сериозно са засегнати инфраструктурното 
строителство, туризмът, здравеопазването и млекопреработването. 
Регионалните измерения на сивия сектор са различни. Монтана е с най-висок дял на сивата икономика - 
62.5%, следва Бургас с 61.3%, Ямбол с 61.1%. В столицата този процент е 41.3%, а най-нисък е делът на 
сенчестата икономика в Кърджали - 34.2%. 
АИКБ представи и Композитния индекс "Икономика на светло", който измерва изсветляването на 
икономиката. Индексът е сбор от компоненти като ДДС, пари в икономиката, заети лица, акцизи, външна 
търговия, търговски дружества и заети. За 2010 г. Индексът "Икономика на светло" е 63.17%, а промяната му 
към увеличение ще означава, че делът на сивата икономика намалява. 
Повече от 52% от хората в страната твърдят, че те са тласнати към сивата икономика поради ниските доходи и 
лошата икономическа ситуация в страната. От друга страна, голяма част от работодателите, около 2/3 от тях, 
казват, че са тласнати към сивия сектор от много тежката административна регулация и множеството сложни 
разрешителни и лицензионни режими. 
"От тази гледна точка държавата има много какво да направи както по посока на по-добрата регулация и 
намаляването на административните тежести към бизнеса, така и по посока на, да кажем, европейска 
политика на доходите по отношение на гражданите на страната", изтъкна Миглена Ангелова, ръководител на 
проекта "Икономика на светло" пред БНР. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Сивата икономика у нас достига до 75% в някои сектори 
http://www.manager.bg/news/sivata-ikonomika-u-nas-dostiga-do-75-v-nyakoi-sektori 
През последните три години у нас се наблюдава тенденция на ръст на сивата икономика, като делът й варира 
между 42% и 58%.Това показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
проведено измежду 3500 работещи на възраст между 15 и 85 години. 
Изследването е проведено в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, 
който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма , Европейския социален фонд и 
Република България. 
Според работодателите, сивият сектор у нас е около 42%, според работници и служители – е 48,6%, а според 
населението е 58%. 
Различни международни изследвания показват, че сивият сектор в България е един от най-високите в ЕС, 
достигайки до около 30%, като в някои страни като Австрия процентът е под 10. 
Най-сериозен е проблемът в инфраструктурното строителство, туризмът, здравеопазването и 
млекопреработването, където процентът на сивата икономика варира между 50 и 75%. 
Между 20 и 45% е сивият сектор в небанкови финансови услуги, парфюмерия и козметика, електротехника и 
електроника, информационни технологии и полиграфия. 
Най-слабо засегнати са секторите машиностроене и пощенски услуги, където процентите са между 10 и 15 на 
сто. 
Най-високо ниво на сивия сектор има в Югоизточна България – около 60%, а най-много заети в сивия сектор 
има в Монтана – цели 62,5%. 
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Най-честите прояви на неформалната икономика е плащането „на ръка” (необявени възнаграждения), като 
според населението този метод се практикува от около 47,5%, според работодателите процентът е 43, а 
според работниците и служителите е 48,2 на сто. 
Други практики са неплащане на пълен размер на данъци върху печалба, неплащане на пълен размер 
осигуровки, нелоялна конкуренция (в т.ч. кражба на технологии, работа с нелицензирани продукти), 
неспазване на данъчното законодателство, нефактуриране на продажбите и сделките и контрабанден 
внос/износ. 
Основните фактори за появата и разпространението на неформалната икономика са: 
- Цялостната политика на държавата за регулиране на бизнес средата. 
- Липсата на последователност в приоритетите и подходите към създаване на макро среда. 
- Несъвършенствата, пропуските и „вратичките в законодателството”. 
- Неефиктивността на съдебната система. 
- Високите нива на корупция сред държавната и общинската администрация. 
- Все още ниският жизнен стандарт на населението. 
- Абдикирането на държавата от контролните к функции. 
Основните щети, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор са: 
- По-ниска рентабилност. 
- По-високи разходи за труд. 
- Загуба на персонал, в т.ч. високо квалифициран. 
- Загуба на пазарни позиции, особено на вътрешния пазар. 
- Натрупване на задлъжнялост, включително вътрешнофирмената. 
- Повишена опасност от фалит. 
39,6% от работодателите и 31,7% от работниците/служителите считат, че през годините на прехода са 
правени отделни усилия на държавата за ограничаване на неформалната икономика, но липсва цялостна 
политика за справяне с проблема. 
Според 27,4% от работодателите и 25,5% от работниците/служителите овладяването на сивия сектор никога 
не е било на „дневен ред” на държавата. 
14,2% от работодателите и 12,1% от работниците/служителите считат, че по-скоро се провеждат мерки за 
мълчалива подкрепа на сивия сектор. 
На пресконференция днес от АИКБ представиха индекс за измерване на сивата икономика, наречен 
Композитен индекс „Икономика на светло”. Той има за цел да измерва изсветляването на икономиката , като 
равна тежест (50:50) ще имат официалните данни и специални социологически проучвания. 
Индексът ще се измерва по скала от 0 до 100, където „0” означава изцяло сив сектор. Резултатът за България 
през 2010 г., според новия индекс е 63,17 пункта. 
По-късно днес ще бъде официално открит и интернет сайтhttp://ikonomikanasvetlo.bg/ , на който хората ще 
могат да следят промените в новия индекс, както и да се запознават подробно с резултати от проучвания и 
данни по проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. 
 
eurochicago.com 

 
√ 40% от родната икономика е била в сивия сектор през 2010-та 
http://www.eurochicago.com/2011/05/40-ot-rodnata-ikonomika-e-bila-v-siviya-sektor-prez-2010-ta/ 
Близо 40% е била сивата икономика у нас през 2010 г според работодателите. Като тенденцията е делът й да 
продължава да расте. Това сочат данните от национални социологически представителни проучвания на 
Национален център „Икономика на светло“, които са обхванали около 3500 работещи на възраст от 15 до 85 
години. 
Данните бяха представени от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АЕКБ) и КНСБ по време на 
пресконференция, на която присъстваха доц. Емилия Ченгелова, доц. Стефан Петранов, Марияна Цуцекова, 
зам.-председателят на УС на АИКБ Никола Зикатинов, вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков и Милена 
Ангелова – ръководител на проекта и главен секретар на АИКБ. 
Проучването показва, че според служителите и работниците, делът на сивата икономика е 48.6%, а според 
населението – делът й е 58 на сто. 
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред 
най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочат още данните от проучването, представени от 
доц. Емилия Ченгелова. 
Според анкетираните участници в проучванията основните вреди, които изрядните работодатели понасят от 
сивия сектор са по-ниската рентабилност, загуба на пазарни позиции и загуба на персонал. 
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Регионалните измерения на сивия сектор са различни. Според населението Бургас, Монтана, Плевен, 
Габрово, Пазарджик, Русе и Варна са градовете у нас, които генерират най-висок дял сива икономика у нас. 
Доц. Емилия Ченгелова уточни, че за последните 5 г. пък изследването показва, че Монтана е с най-висок дял 
на сивата икономика – 62.5%, следва Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-
нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%. 
При анализ на 11 изследвани бранша, социолозите установяват, че според работодателите най-високи нива 
на сива икономика има в браншовете полиграфия, информационни технологии, електротехника, електроника 
и туризъм. Нивата на сива икономика в тези области достига до 60%. На следващо място с дял между 21 и 
50% сива икономика са браншовете машиностроене, инфраструктурно строителство, млекопреработка, 
пощенски услуги, парфюмерия и козметика. 
Според проучването факторите за появата и разпространението на неформалната или сенчеста икономика 
основно са няколко. На първо място това е цялостната политика на държавата за регулиране на бизнес 
средата, лутането между неолиберална пазарна доктрина и командно-рестриктивни подходи, както и 
липсата на последователност в приоритетите и подходите към създаването на макросреда. 
Освен това от данните става ясно, че държавата е абдикирала от контролните си функции. Несъвършенствата, 
пропуските и „вратичките“ в законодателството също са един от основните фактори, определящи размера на 
сивата икономика. Сред останалите фактори са неефективността на съдебната система, ниската ефективност 
на разследващите органи, високите нива на корупция сред държавната и общинската администрация и 
ниския жизнен стандарт на населението. 
Николай Ненков подчерта, че резултатите от изследването са имали за цел максимално да се доближат до 
реалните стойности на сивата икономика у нас. Той изтъкна, че сенчестият бизнес нанася тежък удар както 
върху коректните работодателски организации, така и върху финансовите ресурси на държавата и самите 
работници. По думите му, хората постепенно осъзнават, че като работещи в сивата икономика губят 
дългосрочни осигурителни права за сметка на временните материални придобивки. 
Милена Ангелова от своя страна уточни, че проектът е дългосрочен и продължава до 2013 г. До изтичането на 
този срок въз основа на всички анализи и проучвания трябва да бъдат предложени законодателни промени, 
предвижда се да бъдат проведени дискусии, професионални консултации и серия от обществени 
информационни кампании. 
 
fisconsult.bg  
 
√ 40% от родната икономика е била в сивия сектор през 2010 г.  
http://www.frognews.bg/news_35348/40procenta_ot_rodnata_ikonomika_e_bila_v_siviia_sektor_prez_2010g/ 
Близо 40% е била сивата икономика у нас през 2010 г според работодателите. Като тенденцията е делът й да 
продължава да расте. Това сочат данните от национални социологически представителни проучвания на 
Национален център "Икономика на светло", които са обхванали около 3500 работещи на възраст от 15 до 85 
години. 
Данните бяха представени от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АЕКБ) и КНСБ по време на 
пресконференция, на която присъстваха доц. Емилия Ченгелова, доц. Стефан Петранов, Марияна Цуцекова, 
зам.-председателят на УС на АИКБ Никола Зикатинов, вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков и Милена 
Ангелова - ръководител на проекта и главен секретар на АИКБ. 
Проучването показва, че според служителите и работниците, делът на сивата икономика е 48.6%, а според 
населението - делът й е 58 на сто. 
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред 
най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочат още данните от проучването, представени от 
доц. Емилия Ченгелова. 
Според анкетираните участници в проучванията основните вреди, които изрядните работодатели понасят от 
сивия сектор са по-ниската рентабилност, загуба на пазарни позиции и загуба на персонал. 
Регионалните измерения на сивия сектор са различни. Според населението Бургас, Монтана, Плевен, 
Габрово, Пазарджик, Русе и Варна са градовете у нас, които генерират най-висок дял сива икономика у нас. 
Доц. Емилия Ченгелова уточни, че за последните 5 г. пък изследването показва, че Монтана е с най-висок дял 
на сивата икономика - 62.5%, следва Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-
нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали - 34,2%. 
При анализ на 11 изследвани бранша, социолозите установяват, че според работодателите най-високи нива 
на сива икономика има в браншовете полиграфия, информационни технологии, електротехника, електроника 
и туризъм. Нивата на сива икономика в тези области достига до 60%. На следващо място с дял между 21 и 
50% сива икономика са браншовете машиностроене, инфраструктурно строителство, млекопреработка, 
пощенски услуги, парфюмерия и козметика. 
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Според проучването факторите за появата и разпространението на неформалната или сенчеста икономика 
основно са няколко. На първо място това е цялостната политика на държавата за регулиране на бизнес 
средата, лутането между неолиберална пазарна доктрина и командно-рестриктивни подходи, както и 
липсата на последователност в приоритетите и подходите към създаването на макросреда. 
Освен това от данните става ясно, че държавата е абдикирала от контролните си функции. Несъвършенствата, 
пропуските и "вратичките" в законодателството също са един от основните фактори, определящи размера на 
сивата икономика. Сред останалите фактори са неефективността на съдебната система, ниската ефективност 
на разследващите органи, високите нива на корупция сред държавната и общинската администрация и 
ниския жизнен стандарт на населението. 
Николай Ненков подчерта, че резултатите от изследването са имали за цел максимално да се доближат до 
реалните стойности на сивата икономика у нас. Той изтъкна, че сенчестият бизнес нанася тежък удар както 
върху коректните работодателски организации, така и върху финансовите ресурси на държавата и самите 
работници. По думите му, хората постепенно осъзнават, че като работещи в сивата икономика губят 
дългосрочни осигурителни права за сметка на временните материални придобивки. 
Милена Ангелова от своя страна уточни, че проектът е дългосрочен и продължава до 2013 г. До изтичането на 
този срок въз основа на всички анализи и проучвания трябва да бъдат предложени законодателни промени, 
предвижда се да бъдат проведени дискусии, професионални консултации и серия от обществени 
информационни кампании. 
 
finance5.bg 
 
√ Сивата икономика в България е била над 40% за 2010 година 
http://www.finance5.bg/news/bulgarian/68235.html 
Сивата икономика в България за 2010 г. е била над 40% според работодателите и тенденцията е делът й да 
продължава да расте. Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване, 
което е обхванало 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години. Данните бяха представени за първи път днес 
от Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ. Изследването е проведено в рамките на проекта 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, който се реализира с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейския социален фонд и Република България. 
Според служителите и работниците делът на сивата икономика е 48.6%, а според населението делът й е 58 на 
сто. 
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред 
най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочи проучването. Анкетираните участници в 
проучванията смятат, че основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор са по-
ниската рентабилност, загуба на пазарни позиции и загуба на персонал. 
Данните показват, че регионалните измерения на сивия сектор са различни.  Монтана е с най-висок  дял на 
сивата икономика - 62.5%, следва Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-
нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%. 
Асоциация на индустриалния капитал в България представи и Композитния индекс „Икономика” на светло”, 
който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в 
икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и 
служители и работници). За 2010 г. Индексът „Икономика на светло” е 63,17% за 2010 г. като промяната му 
към увеличение ще означава, че делът на сивата икономика намалява, а увеличението му, че тя се е 
разраства. 
Промените в индекса, както и резултати от проучвания и данни по проекта ”Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” ще могат да се проследяват в интернет портала на 
адресwww.ikonomikanasvetlo.bg. 
 
inews.bg 
 
√ Нов индекс мери сивата икономика у нас 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9D%D0%BE%D0%B2-
%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-
%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-
%D0%BD%D0%B0%D1%81_l.a_c.382_i.72145.html 
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63.17 - това е стойността на композитния индекс "Икономика на светло", представен късно снощи на 
церемония в столичния хотел "Шератон". Данните се отнасят за българската икономика през 2010 година, 
разкриха авторите на индекса. 
По време на официалната церемония беше представен и уебсайт - ikonomikanasvetlo.bg, на който може да 
бъде проследена стойността на индекса. Актуализация на данните ще има на всеки четири месеца, допълни 
един от авторите на проекта Стефан Петранов. 
"Стойността, която ви показваме днес ще бъде базова и чрез нея ще се мери динамиката. Ако догодина тя е 
по-висока, това ще означава, че българската икономика "изсветлява". Намаление пък ще покаже разрастване 
на сивия сектор у нас", обясни още той. 
Стойностите на индекса ще се движат от 0 до 100 пункта. Изчисленията се базират на два компонента - 
статистически и социологически. 
Статистическият компонент включва в себе си пет подкомпонента, всеки от които има различно тегло в 
състава на индекса. Най-голям е делът на пари в икомиката (20% от общата стойност на индекса). На второ 
място е ДДС (15%), заетите лица, акцизи и външна търговия. Данните за този компонент се взимат от 
статистиката. 
Вторият компонент на "Икономика на светло" е социологически или базиран на анкети сред работодатели и 
работещи. Двата подкомпонента отново не са равностойни - 30% се падат на търговските дружества, "тъй 
като те имат по-широк поглед по отношение на "сивите" практики в икономиката. 
Интервютата със служителите пък представляват 20% от общата стойност на съставния индекс "Икономика на 
светло". 
Това е важен проект за нас, обясни един от партньорите в проекта - президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Той призова за правителствена политика, така че лоялният, честният бизнес да се чувства по-конфортно 
отколкото "сивия". 
"Искаме догодина индексът да покаже намаляване на дела на "сивата" икономика, но ако това не е така, ще 
съобщим на правителството, че неговите мерки не дават резултат. Ще предложим и конкретни стъпки за 
промяна", допълни и зам.-председателят на управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
Организацията е автор на проекта за измерване на дела на сивата икономика у нас.  
 
dnes.bg 
 
√ Работодатели: Делът на сивата икономика достига 48% 
http://www.dnes.bg/business/2011/05/10/rabotodateli-delyt-na-sivata-ikonomika-dostiga-48.118308,4 
Сивата икономика в България през 2010 г. е била над 40%, като тенденциите са към нарастване на нейния 
дял. Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване сред работодатели и 
служители, което обхваща 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години. 
Изследването е проведено в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, 
който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма, Европейския социален фонд и 
Република България. Данните бяха представени днес от Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ, 
съобщиха от бизнес организацията. 
Делът на сивата икономика според бизнеса е 48,6%, докато населението посочва още по-висок дял – 58 на 
сто. 
Основните проявления на тази икономика са заплащане на ръка, непълното внасяне  на данъци и осигуровки 
плюс нелоялната конкуренция, са посочили анкетираните. Според тях основните вреди, които изрядните 
работодатели понасят от сивия сектор, са по-ниската рентабилност, загубата на пазарни позиции и изтичане в 
чужбина на професионално обучен персонал. 
В различни региони на страната процентът на незаконно работещите компании е различен. Монтана е с най-
висок дял на сивата икономика – 62,5%, следва Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 
41,3%, а най-нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България представи и Композитния индекс „Икономика” на светло”, 
който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в 
икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и 
служители и работници). 
За 2010 г. индексът „Икономика на светло” е 63,17%, като промяната му към увеличение ще означава, че 
делът на сивата икономика намалява, а увеличението му – че тя се разраства. 
Промените в индекса, както и резултати от проучвания и данни по проекта ”Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” ще могат да се проследяват в интернет портала на адрес 
www.ikonomikanasvetlo.bg. 
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3e-news.net 
 
√ 40% е сивата икономика у нас 
http://www.3e-news.net/economy/item/40-%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-
%D0%BD%D0%B0%D1%81.html 
Сивата икономика в България за 2010 г. е била над 40 на сто според работодателите и продължава да расте, 
предупредиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Работодателската организация 
представи резултатите от национално социологическо представително проучване, обхванало 3500 работещи 
на възраст от 15 до 85 години. 
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред 
най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочи проучването. 
Анкетираните смятат, че основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор, са по-
ниската рентабилност, загубата на пазарни позиции и загубата на персонал. Данните показват още, че 
регионалните измерения на сивия сектор са различни: 
- Монтана е с най-висок дял на сивата икономика - 62,5 на сто, 
- следва Бургас - с 61,3 на сто, 
- Ямбол - с 61,1 на сто. 
В столицата е 41,3 на сто, а най-нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали - 34,2 на сто. 
Около 52% от българите, които работят в сивия сектор, са избрали сенчестата икономика, заради ниските 
доходи и лошата икономическа ситуация в страната. От друга страна - две трети от работодателите се 
оправдават с тежката административна регулация", коментира Милена Ангелова, ръководител на проекта и 
главен секретар на АИКБ, цитирана от БНР. 
Според нея, за да се справи с проблема, правителството трябва да ускори прилагането на директивата за 
закъснелите разплащания, която ще премахне тази задлъжнялост от страна на държавата към общините и 
бизнеса. "Второто е подкрепа на идеята на Европейската комисия за уедняквяване на данъчната основа в 
страните-членки на ЕС, тъй като България е една от страните с най-ниска ставка, с най-широка данъчна основа 
и всъщност това прави размера на корпоративния данък ефективно около 14%. Така че, ако се свие данъчната 
основа, това ще намали тежестта върху бизнеса", обобщава Ангелова. Тя каза още, че доста има да се 
поработи върху намалението на административните тежести към бизнеса. 
 
factor-news.net 
 
√ Ново изследване на сенчестата икономика 
http://www.factor-news.net/news.php?cm=13&nid=63668 
Според проучване на Асоциацията на индустриалния капитал, 52 на сто от българите, които работят в сивия 
сектор, са избрали сенчестата икономика, заради ниските доходи и лошата икономическа ситуация в 
страната. От друга страна - две трети от работодателите се оправдават с тежката административна регулация. 
Това коментира Милена Ангелова - ръководител на проекта и главен секретар на асоциацията. Тя обясни 
какви мерки е нужно да предприеме правителството за да да се справи с проблема:  
"Ускореното прилагане на директивата за закъснелите разплащания, която ше премахне тази задлъжнялост 
от страна на държавата към общините и бизнеса. Второто е подкрепа на идеята а Европейската комисия за 
уедняквяване на данъчната основа в страните-членки на ЕС, тъй като България е една от страните с най-ниска 
ставка, с най-широка данъчна основа и всъщност това прави размера на корпоративния данък ефективно 
около 14%. Така че ако се свие данъчната основа, това ще намали тежестта върху бизнеса. Доста има да се 
поработи върху намалението на административните тежести към бизнеса. Това трябва да е последователна 
политика".  
Авторите на изследването смятат още, че до момента липсва такава последователност в борбата със сивата 
икономика. 
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√ 48,6% е сивата икономика в България през 2010 г. 
http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=1&show_sub_category=1&id=10953 
48,6 на сто е сивата икономика в България през 2010 г. според българските работодатели. Тенденцията е 
делът к да продължава да расте. Според населението делът на сивата икономика в страната ни достига 58 
процента.  
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Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване, обхванало 3500 работещи 
на възраст от 15 до 85 години.  
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред 
най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочи проучването. Анкетираните участници в 
проучванията смятат, че основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор, са по-
ниската рентабилност, загубата на пазарни позиции и загубата на персонал. 
Монтана е с най-висок  дял на сивата икономика през 2010 г. спорез изследването – 62.5%. Следват Бургас с 
61,3% и Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-нисък е делът на сенчестата икономика в 
Кърджали – 34,2%. 
С композитния индекс “Икономика на светло” ще се измерва изсветляването на българската икономика. 
Индексът, анонсиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България, е сбор от статистически 
компонент (ДДС, пари в икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически 
компонент (търговски дружества и служители и работници).  
За 2010 г. индексът „Икономика на светло” е 63,17%, като промяната му към увеличение ще означава, че 
делът на сивата икономика намалява, а увеличението му – че тя се е разраства. 
 
investor.bg 
 
√ Работодатели: Делът на сивата икономика достига 48% през 2010 г. 
http://www.investor.bg/news/article/116586/332.html 
Сивата икономика в България през 2010 г. е била над 40%, като тенденциите са към нарастване на нейния 
дял. Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване сред работодатели и 
служители, което обхваща 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години. 
Изследването е проведено в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, 
който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма , Европейския социален фонд и 
Република България. Данните бяха представени днес от Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ, 
съобщиха от бизнесорганизацията. 
Делът на сивата икономика според бизнеса е 48.6%, докато населението посочва още по-висок дял - 58 на 
сто. 
Основните проявления на тази икономика са заплащане на ръка, непълното внасяне  на данъци и осигуровки 
плюс нелоялната конкуренция, са посочили анкетираните. Според тях основните вреди, които изрядните 
работодатели понасят от сивия сектор, са по-ниската рентабилност, загубата на пазарни позиции и изтичане в 
чужбина на професионално обучен персонал. 
В различни региони на страната процентът на незаконно работещите компании е различен. Монтана е с най-
висок  дял на сивата икономика - 62.5%, следва Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 
41,3%, а най-нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България представи и Композитния индекс „Икономика” на светло”, 
който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в 
икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и 
служители и работници). 
За 2010 г. индексът „Икономика на светло” е 63,17%, като промяната му към увеличение ще означава, че 
делът на сивата икономика намалява, а увеличението му, че тя се е разраства. 
Промените в индекса, както и резултати от проучвания и данни по проекта ”Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” ще могат да се проследяват в интернет портала на адрес 
www.ikonomikanasvetlo.bg. 
 
vesti.bg 
 
√ Сивата икономика в България е била над 40% за 2010 година 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3805252 
Сивата икономика в България за 2010 г. е била над 40% според работодателите и тенденцията е делът й да 
продължава да расте. Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване, 
което е обхванало 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години. Данните бяха представени за първи път от 
Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ. Изследването е проведено в рамките на проекта 
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика", който се реализира с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Европейския социален фонд и Република България. 
Според служителите и работниците делът на сивата икономика е 48.6%, а според населението делът й е 58 на 
сто. Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са 
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сред най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочи проучването. Анкетираните участници в 
проучванията смятат, че основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор са по-
ниската рентабилност, загуба на пазарни позиции и загуба на персонал. Данните показват, че регионалните 
измерения на сивия сектор са различни. Монтана е с най-висок дял на сивата икономика - 62.5%, следва 
Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-нисък е делът на сенчестата 
икономика в Кърджали – 34,2%. Асоциация на индустриалния капитал в България представи и Композитния 
индекс "Икономика" на светло", който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от 
статистически компонент (ДДС, пари в икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически 
компонент (търговски дружества и служители и работници). За 2010 г. индексът "Икономика на светло" е 
63,17% за 2010 г. като промяната му към увеличение ще означава, че делът на сивата икономика намалява, а 
увеличението му, че тя се е разраства. 
 
regal.bg 
 
√ Сивата икономика в България - над 40% за 2010 година 
http://regal.bg/show.php?storyid=1087077 
Сивата икономика в България за 2010 г. е била над 40% според работодателите и тенденцията е делът й да 
продължава да расте. Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване, 
което е обхванало 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години. Данните бяха представени за първи път днес 
от Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ. Изследването е проведено в рамките на проекта 
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика", който се реализира с финансовата подкрепа на 
оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Европейския социален фонд и национално 
съфинансиране. 
Според служителите и работниците делът на сивата икономика е 48.6%, а според населението делът й е 58 на 
сто. 
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред 
най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочи проучването. Анкетираните участници в 
проучванията смятат, че основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор, са по-
ниската рентабилност, загуба на пазарни позиции и загуба на персонал. 
Данните показват, че регионалните измерения на сивия сектор са различни. Монтана е с най-висок дял на 
сивата икономика - 62.5%, следва Бургас с 61.3%, Ямбол с 61.1%. В столицата този процент е 41.3%, а най-
нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали – 34.2%. 
Асоциация на индустриалния капитал в България представи и композитния индекс "Икономика" на светло", 
който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в 
икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и 
служители и работници). За 2010 г. индексът "Икономика на светло" е 63.17% като промяната му към 
увеличение ще означава, че делът на сивата икономика намалява, а увеличението му, че тя се разраства. 
 
dnesplus.bg 

 
√ Сивата икономика в България е била над 40% за 2010 година 
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=529846 
Сивата икономика в България за 2010 г. е била над 40% според работодателите и тенденцията е делът й да 
продължава да расте. Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване, 
което е обхванало 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години. Данните бяха представени за първи път днес 
от Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ. Изследването е проведено в рамките на проекта 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, който се реализира с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейския социален фонд и Република България.  
Според служителите и работниците делът на сивата икономика е 48.6%, а според населението делът й е 58 на 
сто. 
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред 
най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочи проучването. Анкетираните участници в 
проучванията смятат, че основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор са по-
ниската рентабилност, загуба на пазарни позиции и загуба на персонал. 
Данните показват, че регионалните измерения на сивия сектор са различни. Монтана е с най-висок дял на 
сивата икономика - 62.5%, следва Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-
нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%. 
Асоциация на индустриалния капитал в България представи и Композитния индекс „Икономика” на светло”, 
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който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в 
икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и 
служители и работници).  
За 2010 г. Индексът „Икономика на светло” е 63,17% за 2010 г. като промяната му към увеличение ще 
означава, че делът на сивата икономика намалява, а увеличението му, че тя се е разраства.  
Промените в индекса, както и резултати от проучвания и данни по проекта ”Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” ще могат да се проследяват в интернет портала на адрес 
www.ikonomikanasvetlo.bg. 
 
profit.bg 
 
√ Почти половината икономика на България е сива 
http://profit.bg/news.php?id=79077 
Сивата икономика в България за 2010 г. е била над 40% според работодателите и тенденцията е делът й да 
продължава да расте. Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване, 
което е обхванало 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години. Данните бяха представени за първи път днес 
от Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ. 
Според служителите и работниците делът на сивата икономика е 48.6%, а според населението делът й е 58 на 
сто. 
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред 
най-честите прояви на неформална икономика в страната. 
Данните показват, че регионалните измерения на сивия сектор са различни. Монтана е с най-висок дял на 
сивата икономика - 62.5%, следва Бургас с 61.3%, Ямбол с 61.1%. В столицата този процент е 41.3%, а най-
нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали - 34.2%. 
Асоциация на индустриалния капитал в България представи и Композитния индекс „Икономика" на светло", 
който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в 
икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и 
служители и работници). 
За 2010 г. Индексът „Икономика на светло" е 63.17% за 2010 г. като промяната му към увеличение ще 
означава, че делът на сивата икономика се свива, а намалението на показателя, че тя се разраства. 
 
portal.e-vidin.com 
 
√ Монтана и Бургас са с най-много незаконно действащи фирми 
http://portal.e-vidin.com/?p=7025 
Сивата икономика в България през 2010 г. е била над 40%, като тенденциите са към нарастване на нейния 
дял. Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване сред работодатели и 
служители, което обхваща 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години. 
Изследването е проведено в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, 
който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма, Европейския социален фонд и 
Република България. Данните бяха представени днес от Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ, 
съобщиха от бизнес организацията. 
Делът на сивата икономика според бизнеса е 48,6%, докато населението посочва още по-висок дял – 58 на 
сто. 
Основните проявления на тази икономика са заплащане на ръка, непълното внасяне на данъци и осигуровки 
плюс нелоялната конкуренция, са посочили анкетираните. Според тях основните вреди, които изрядните 
работодатели понасят от сивия сектор, са по-ниската рентабилност, загубата на пазарни позиции и изтичане в 
чужбина на професионално обучен персонал. 
В различни региони на страната процентът на незаконно работещите компании е различен. Монтана е с най-
висок дял на сивата икономика – 62,5%, следва Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 
41,3%, а най-нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България представи и Композитния индекс „Икономика” на светло”, 
който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в 
икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и 
служители и работници). 
За 2010 г. индексът „Икономика на светло” е 63,17%, като промяната му към увеличение ще означава, че 
делът на сивата икономика намалява, а увеличението му – че тя се разраства. 
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Промените в индекса, както и резултати от проучвания и данни по проекта ”Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” ще могат да се проследяват в интернет портала на адрес 
www.ikonomikanasvetlo.bg. 
 
bulfax.com 
 
√ Сивата икономика в България е била над 40% за 2010 година 
http://www.bulfax.com/?q=node/1617644 
Сивата икономика в България за 2010 г. е била над 40% според работодателите и тенденцията е делът й да 
продължава да расте. 
Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване, което е обхванало 3500 
работещи на възраст от 15 до 85 години. Данните бяха представени за първи път от Асоциацията на 
индустриалния капитал и КНСБ. Изследването е проведено в рамките на проекта "Ограничаване и превенция 
на неформалната икономика", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси", Европейския социален фонд и Република България. 
Според служителите и работниците делът на сивата икономика е 48.6%, а според населението делът й е 58 на 
сто. Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са 
сред най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочи проучването. Анкетираните участници в 
проучванията смятат, че основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор са по-
ниската рентабилност, загуба на пазарни позиции и загуба на персонал. 
Данните показват, че регионалните измерения на сивия сектор са различни. Монтана е с най-висок дял на 
сивата икономика - 62.5%, следва Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-
нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%. 
Асоциация на индустриалния капитал в България представи и Композитния индекс "Икономика" на светло", 
който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в 
икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и 
служители и работници). За 2010 г. индексът "Икономика на светло" е 63,17% за 2010 г. като промяната му 
към увеличение ще означава, че делът на сивата икономика намалява, а увеличението му, че тя се е 
разраства. 
 
besove.com 
 
√ Шокиращи данни - Бургас втори по сива икономика в страната 
http://www.besove.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/25537/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%
D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8---
%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-
%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 
Бургас е на второ място у нас в една печална класация – тази за степента на сивата икономика в България. А 
резултатите са повече от шокиращи – 61,3% от наетите работят незаконно – без трудов договор или в най-
добрия случай работодателят ги осигурява върху минимална заплата, а останалите пари им дава на ръка. 
Нелоялната конкуренция също е част от играта. 
Сивата икономика в България през 2010 г. е била над 40%, като тенденциите са към нарастване на нейния 
дял. Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване сред работодатели и 
служители, което обхваща 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години. 
Изследването е проведено в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, 
който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма , Европейския социален фонд и 
Република България. Данните бяха представени днес от Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ, 
съобщиха от бизнесорганизацията. 
Делът на сивата икономика според бизнеса е 48.6%, докато населението посочва още по-висок дял - 58 на 
сто. Основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор, са по-ниската рентабилност, 
загубата на пазарни позиции и изтичане в чужбина на професионално обучен персонал. 
В различни региони на страната процентът на незаконно работещите компании е различен. Монтана е с най-
висок  дял на сивата икономика - 62.5%, следва Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 
41,3%, а най-нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България представи и Композитния индекс „Икономика” на светло”, 
който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в 
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икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и 
служители и работници). 
За 2010 г. индексът „Икономика на светло” е 63,17%, като промяната му към увеличение ще означава, че 
делът на сивата икономика намалява, а увеличението му, че тя се е разраства. 
Промените в индекса, както и резултати от проучвания и данни по проекта ”Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” ще могат да се проследяват в интернет портала на адрес 
www.ikonomikanasvetlo.bg. 
 
news.expert.bg 
 
√ Сивата икономика в България продължава да расте 
http://news.expert.bg/n345606/ 
Сивата икономика в България за 2010 г. е била над 40% според работодателите и тенденцията е делът й да 
продължава да расте. 
Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване, което е обхванало 3500 
работещи на възраст от 15 до 85 години. 
Данните бяха представени за първи пътднес от Асоциацията на индустриалния капитал (АИК) и КНСБ, 
съобщават от пресцентъра на АИК. 
Според служителите и работниците делът на сивата икономика е 48.6%, а според населението делът й е 58 
на сто. 
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред 
най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочи проучването. Анкетираните участници в 
проучванията смятат, че основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор са по-
ниската рентабилност, загуба на пазарни позиции и загуба на персонал. 
Данните показват, че регионалните измерения на сивия сектор са различни.Монтана е с най-висок дял на 
сивата икономика - 62.5%, следва Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-
нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%. 
Асоциация на индустриалния капитал в България представи и Композитния индекс „Икономика” на светло”, 
който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в 
икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и 
служители и работници). За 2010 г. Индексът „Икономика на светло” е 63,17% за 2010 г. като промяната му 
към увеличение ще означава, че делът на сивата икономика намалява, а увеличението му, че тя се е 
разраства. 
Промените в индекса, както и резултати от проучвания и данни по проекта ”Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” ще могат да се проследяват в интернет портала на адрес 
www.ikonomikanasvetlo.bg. 
 
gramophon.com 
 
√  Близо половината икономика у нас е в сивия сектор 
http://gramophon.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2011/05/10/%D0%B1%D0%BB%D0%
B8%D0%B7%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-
%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.html 
Близо половината икономика в страната е в сивия сектор. Това сочат резултатите от национално 
социологическо представително проучване, което е обхванало 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години, 
направено от Асоциацията на индустриалния капитал. Сенчестият бизнес в България е над 40% според 
работодателите и тенденцията е делът й да продължава да расте. Според служителите и работниците сивата 
икономика е 48,6%, а според населението тя е 58 на сто.  
Сред най-честите прояви на неформалната икономика са заплащането на ръка, неплащане на пълния размер 
на данъци и осигуровки, нелоялната конкуренция и нефактурирането, коментира доц. д-р. Емилия Ченгелова, 
ключов експерт “социолог” в асоциацията. Основните фактори, които водят до повишаването на сивия сектор 
у нас, са свързани с абдикирането на държавата от контролните й функции, политиката на правителството и 
регулациите, които налагат на бизнеса, пропуските в законодателството, неефективната съдебна система , 
високите нива на корупция, допълни тя. 
Най-сериозно са засегнати инфраструктурното строителство, туризмът, здравеопазването и 
млекопреработването. Според данните машиностроенето и пощенските услуги пък са двата бранша, в които 
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сенчестият бизнес е едва в рамките на 10-15 на сто. В различни региони на страната процентът на незаконно 
работещите компании също е различен, като Монтана е с най-висок дял на сивата икономика от 62,5%, 
следван от Бургас с 61,3%, Ямбол е с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-нисък е делът на 
сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%.  
Стефан Петранов, ключов експерт „Стратегии и планиране”, коментира, че делът на сивата икономика у нас 
ще намалее през тази година. За това ще помогнат предприетите от правителството мерки, свързани с 
отчитането на реалните обороти на фирмите направо към НАП. Свързването на касовите апарати на всички 
бензиностанции с агенцията ще бъде основният тласък за изсветляване на икономиката. Освен това до края 
на септември това трябва да направят и всички фирми, които са регистрирани по ДДС, добави Петранов. Той 
даде пример с други проучвания на международни експерти, според които сивата икономика у нас е между 
30-35% от БВП. 
Според Емилия Ченгелова много хора осъждат сивата икономика, но в същото време икономическата 
принуда ги склонява да участват в нея. Думите й се потвърждават и от анкетираните: „Моето мнение за 
сивата и за светлата икономика опира до проблема с парите. Когато има пари, човек не се замисля дали да си 
плати осигуровките, дали да назначи някой работник и дали да му плати всичките осигурителни вноски или 
не. Когато няма пари, човек се изхитрява и почва да се чуди - абе, аз защо не го съкратя тоя или да изкарам, 
че работи на минимална заплата, за да спестя някой лев?". Това е посочил мъж с трудов договор от Южна 
България, участвал в една от фокус-групи в рамките на проекта за „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика".  
42,3% от населението посочват все още ниския жизнен стандарт като фактор за появата и разпространението 
на неформалната икономика. Наред с това тя се генерира и от високите нива на корупция сред държавната и 
общинската администрация според 44,3% от анкетираните. Близо половината от населението пък посочват 
несъвършенствата и „вратичките" в законодателството като причина за неформалната икономика. 
Според проучването на АИКБ между 26 и 34% от хората са склонни да работят за повече пари, но без да бъдат 
осигурявани на реалната заплата. Относно евентуално увеличаване на минималната работна заплата в 
страната, специалистите бяха категорични, че в условията на криза това ще бъде контрапродуктивно. 
Петранов допълни, че подобна мярка ще доведе до увеличаване на сивия сектор. 
АИКБ представи и Композитния индекс „Икономика на светло", който ще измерва изсветляването на 
икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в икономиката, заети лица, акцизи, 
външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и служители и работници). За 2010 г. 
индексът „Икономика на светло" е 63,17% за 2010 г., като промяната му към увеличение ще означава, че 
делът на сивата икономика намалява, а намалението му, че тя се разраства.  
 
dnesplus.bg 
 
√ Сивата икономика в България е била над 40% за 2010 година 
http://www.dnesplus.bg/RegionNews.aspx?n=529846 
Сивата икономика в България за 2010 г. е била над 40% според работодателите и тенденцията е делът й да 
продължава да расте. Това сочат резултатите от национално социологическо представително проучване, 
което е обхванало 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години. Данните бяха представени за първи път днес 
от Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ. Изследването е проведено в рамките на проекта 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, който се реализира с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейския социален фонд и Република България.  
Според служителите и работниците делът на сивата икономика е 48.6%, а според населението делът й е 58 на 
сто. 
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред 
най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочи проучването. Анкетираните участници в 
проучванията смятат, че основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор са по-
ниската рентабилност, загуба на пазарни позиции и загуба на персонал. 
Данните показват, че регионалните измерения на сивия сектор са различни. Монтана е с най-висок дял на 
сивата икономика - 62.5%, следва Бургас с 61,3%, Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-
нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%. 
Асоциация на индустриалния капитал в България представи и Композитния индекс „Икономика” на светло”, 
който ще измерва изсветляването на икономиката. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в 
икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и 
служители и работници).  
За 2010 г. Индексът „Икономика на светло” е 63,17% за 2010 г. като промяната му към увеличение ще 
означава, че делът на сивата икономика намалява, а увеличението му, че тя се е разраства.  

http://www.dnesplus.bg/RegionNews.aspx?n=529846


Промените в индекса, както и резултати от проучвания и данни по проекта ”Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” ще могат да се проследяват в интернет портала на адрес 
www.ikonomikanasvetlo.bg. 
 
insurance.profit.bg 
 
√ Безпаричието е предпоставка за сенчест бизнес 
http://insurance.profit.bg/news/rssfeed/nid-104794.html 
„Моето мнение за сивата и за светлата икономика опира до проблема с парите. Когато има пари, човек не се 
замисля дали да си плати осигуровките, дали да назначи някой работник и дали да му плати всичките 
осигурителни вноски или не. Когато няма пари, човек се изхитрява и почва да се чуди - абе, аз защо не го 
съкратя тоя или да изкарам, че работи на минимална заплата, за да спестя някой лев? Тогава човекът, 
донякъде притиснат от обстоятелствата или от съзнанието си, се заема да търси други варианти да си изкарва 
препитание и така влиза в сивата икономика. 
Затова си мисля, че ако хората имат хляб и приличен доход, те волю-неволю ще си излязат на светло. Ако се 
действа в тая посока, мисля, че ще извадим икономиката от сивия сектор, ама е важно българите да 
получават достатъчно пари. Като има достатъчно пари, ще има за всичко." 
Това са думи на мъж с трудов договор от Южна България, изказани в една от (анонимните по условие) фокус-
групи в рамките на проекта за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика". Не само там и не 
само в категорията на наемния труд се потвърждава схващането, че недостатъчните доходи „на светло" 
принуждават и работодателите, и работниците да търсят и да приемат пари в плик и бизнес без осигуровки. 
Проектът се осъществява в периода от 2009 до 2013 г. по Оперативната програма „Развитие на човешките 
ресурси" от Асоциацията на индустриалния капитал в България и КНСБ с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд. В рамките на проекта се извършват периодични национално представителни 
изследвания на нагласите и оценките за неформалната икономика. 
42.3% от населението посочват все още ниския жизнен стандарт като фактор за появата и разпространението 
на неформалната икономика, сочат най-актуалните социологически данни по проекта. 
Наред с това тя се генерира и от високите нива на корупция сред държавната и общинската администрация, 
според 44.3% от анкетираните. 
44.7%от националната аудитория посочват също неефективността на съдебната система. 
49.2%от населението сочат несъвършенствата и „вратичките" в законодателството като причина за 
неформалната икономика. 
Всеки втори българин - или 52.5% от национално-представителната аудитория изтъква цялостната политика 
на държавата за регулиране на бизнес средата и липсата на последователност в приоритетите и подходите 
като обстоятелство, което генерира сенчест бизнес. Фактор за разпространение на неформална икономика е 
и лутането между неолибералната пазарна доктрина и командно-рестриктивните подходи. 
Неадекватните и непоследователните мерки на държавата срещу разпространението на неформалната 
икономика допълнително затрудняват изрядните работодатели. Държавните институции като цяло показват 
ниска компетентност при реализирането на правомощията им, което също замърсява средата за правене на 
бизнес, коментира д-р Милена Ангелова, ръководител на проекта „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика" и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тя 
подчертава и че усложняването на данъчното и осигурителното законодателство създава нови потоци от 
„сиви" работодатели. 
Данните от най-новите национално представителни проучвания и изводите от тях бяха огласени днес на 
специална пресконференция. На нея бе представен и композитният индекс „Икономика на светло" за 2010 
година, който е 63.17 пункта. 

Именно 2010 година и полученото число ще са базисни в процеса на проследяване на тенденциите в сивата 
икономика у нас. Нарастването на индекса ще означава свиване на некоректните практики сред 
икономическите субекти, а обратното движение ще е свидетелство за разрастването на сивия сектор. 
Индексът е композитен, защото е съставен от два компонента с равна тежест - статистически (пари в 
икономиката, ДДС, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества 
и служители и работници). 
 
cross-bg.net 
 
√ Композитният индекс „Икономика на светло” - за първи път у нас 
http://www.cross-bg.net/balgariya/88-novini-i-sabitiya/1211368-kompozitniyat-indeks-ikonomika-na-svetlo-za-
parvi-pat-u-nas 

http://insurance.profit.bg/news/rssfeed/nid-104794.html
http://www.cross-bg.net/balgariya/88-novini-i-sabitiya/1211368-kompozitniyat-indeks-ikonomika-na-svetlo-za-parvi-pat-u-nas
http://www.cross-bg.net/balgariya/88-novini-i-sabitiya/1211368-kompozitniyat-indeks-ikonomika-na-svetlo-za-parvi-pat-u-nas


В София ще бъде обявена програмата от събития по представянето на Композитния индекс „Икономика на 
светло”, а също така и най-новите национално представителни социологически проучвания за нагласите и 
оценките за сивата икономика, осъществени в рамките на проекта сред три категории: на работодателите, на 
работниците и служителите и сред населението като цяло. 
Композитният индекс се прилага за първи път у нас ”. Той се въвежда в рамките на проекта за Ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
и КНСБ с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 
"Композитният индекс "Икономика на светло" се формира от разбирането, че част от икономическите 
процеси протичат "под повърхността", не се отчитат от административните органи и по този начин дават 
основа за паралелното съществуване на формална и неформална (неофициална, неотчетена или „сива”) 
икономика", обяснява доц. д-р Стефан Петранов, ключов експерт по Стратегии и планиране към проекта за 
Ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
По думите му, това явление съществува във всички съвременни икономики, макар и в различна степен, и 
изследването му е от съществена важност за изграждането на ефективна икономическа политика. 
"Композитният индекс цели да оцени преди всичко динамиката на разпространението на официалната, 
светлата икономика. Чрез него не може, а и не е това целта му, да се определя размерът на "сивата" 
икономика. Защото това предполага да се знае точно абсолютният размер на тази част от икономиката, което 
е практически невъзможно", посочва още доц. Стефанов. 
Според него реалистичната цел на индекса е да проследи динамиката и тенденциите в разпространението на 
светлата икономика – т.е. да отчита дали светлата икономика нараства или намалява и когато се променя - 
дали се променя относително повече или относително по-малко. 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
√ Рецептата: високи технологии, , храна и вода 
http://pari.bg/static/pdf/pages/05.pdf 
 
Вестник Труд 
 
√ Горивата пълнят хазната, а износът я изпразва 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=886389 
С Красимир СТЕФАНОВ, директор на Националната агенция за приходите,разговаря Цвета Динкова  
- Г-н Стефанов, съобщихте в края на миналата седмица, че фармацевтичният бранш свързва касовите си 
апарати с компютърните системи на НАП. И той ли е проблемен бранш? 
- Повечето браншове в България имат проблеми със спазването на данъчните правила. При вносителите, 
производителите и търговците на едро и дребно има много коректни играчи, но и такива, които крият 
данъци. Общата оценка за бранша е, че извън облагане остават около 40% от оборотите, има и практики на 
нелоялна конкуренция. По тази причина предстои с НАП до края на август да се свържат около 10 000 касови 
апарата в аптеките. Това ще ни даде възможност да следим в реално време оборотите, освен това ще ни 
позволи да зададем средни стойности на постъпленията за съответния търговец и при евентуално 
отклонение компютърната система автоматично ще ни алармира за данъчен риск. С други думи връзката 
дава гаранции, че на контрол и санкции ще бъдат подложени само некоректните, а тези, които почтено си 
гледат бизнеса, няма причина да се притесняват. Обсъдихме мярката с представителни организации в 
бранша и имаме тяхната подкрепа. Освен дистанционната връзка обаче трябва да проучим и въвеждането на 
единна информационна база за контрол на складовите наличности на лекарства в страната. 
- Искате да въведете система като тази в бензиностанциите с нивомери и за лекарствата ли? 
- Предложението дойде от бранша - явно има общ интерес да се следи цялото количество лекарства в 
обращение, защото се оказва, че има висок дял на търговия на медикаменти без документи, респективно, без 
да се плащат данъци. Идеята има много поддръжници, но преди да се осъществи, ще направим експертни 
обсъждания с другите държавни органи - Министерството на здравеопазването и Агенцията по лекарствата. 
От гледна точка на НАП следенето на физическите наличности на лекарствата ще има силен превантивен 
ефект по отношение на данъците, най-вече ДДС. Освен данъчните рискове трябва да имаме предвид, че тук 
говорим за продукти, от които зависи здравето на българите. Тази система е от общ интерес. 
- Има ли опасност бюджетните приходи за тази година да не бъдат изпълнени? 
- В края на април имаме събрани със 160 милиона лева повече спрямо същия период на миналата 
година. Рискове за приходите естествено има и те са свързани основно с макроикономически причини - 
първо, корпоративните данъци са всъщност за изминалата 2010 г., която не беше особено успешна за 
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бизнеса, проблемите с безработицата продължават. Това съвсем естествено влияе на постъпленията от 
данъка върху доходите и осигурителните вноски. Точно в това сме се концентрирали в момента. Създадох 
специализиран екип, който вече селектира определени фирми за ревизия по корпоративните данъци. Имаме 
много сигнали, че компаниите допускат, включително и нарочно, счетоводни грешки, от които следва 
неплащане. До месец ще имам списък с компаниите средни и големи данъкоплатци, за които е отчетен риск 
от избягване на корпоративно облагане. Веднага след това ще им възложим ревизии. 
Трябва да ви припомня, че и миналата година имаше рискове за събираемостта на осигурителните вноски, но 
те бяха напълно компенсирани с преизпълнение на данъчните и неданъчните приходи. Постигнахме дори 
преизпълнение с около 30 милиона лева. Това, което искам да кажа, е, че е важен крайният резултат за 
бюджета и това дали неизпълнение по едно перо се компенсира по друго. Работим сериозно заедно с 
Агенция “Митници” и Министерството на финансите, за да гарантираме приходите. 
- Растат ли приходите от косвени данъци? Ако има ръст, той само от по-високите цени на горивата ли се 
получава или има реално увеличение вследствие на по-активна икономическа дейност? 
- Постъпленията от ДДС всъщност са салдо между възстановен и внесен данък. На тези приходи естествено 
влияят както инфлацията, така и цените на енергоносителите, но и много други макроикономически фактори 
като износа например. Ето, в макрорамката беше предвиден ръст на износа с 13%, а реалният е около 60 на 
сто. Добра новина за икономиката на България, но по отношение на НАП това е свързано с възстановяване на 
данъци, а не с внасяне. Това е логиката на износа. Мисля, че няма да имаме трудности със събирането на 
данъка върху добавената стойност. А като говорим за горива, оказа се, че свързването на касовите системи на 
бензиностанциите с НАП извади 40 нови бензиностанции, неизвестни досега никому, и още около 24 млн. лв. 
на светло за първите два месеца. 
Този резултат отчита ръста на цените на горивата и увеличения брой обекти, но и спадналото крайно 
потребление с над 2 млн. тона в национален мащаб. С други думи при по-малко използвано гориво в 
страната декларираните приходи на бензиностанциите растат. Това доказва, че е имало тревожно голям сив 
сектор в бранша. 
- Какви резултати отчитате след последните промени в законодателството, поискани от НАП? 
- Основните промени, за които настоявахме, бяха приети, и то след години безплодни искания до предишни 
правителства и парламенти. Накратко - свързването на касовите апарати със сървърите на НАП има много 
добър ефект при бензиностанциите, същото ще се случи и при останалите браншове. Вече прилагаме т. нар. 
ревизии по аналогия за осигурителни вноски. Имаме няколкостотин лица, за които преди време установихме 
неплатен данък върху доходите. Всички тези фирми, включително и футболните клубове, се ревизират 
отново, защото укритата основа за облагане с подоходен данък вече е установена. Просто към нея трябва да 
се приложи ставката за осигуровките. Ревизиите по аналогия са и силен инструмент срещу плащанията на 
заплати под масата. 
Макар и в по-висок от искания праг ограничаването на плащанията в брой вече дава резултати. Моментално 
спряха най-арогантните схеми за фиктивни маркетингови, консултантски и рекламни услуги за милиони, 
оказвани от хора с основно образование и разплащани естествено в брой. Обществено известно е в цял свят, 
че почтеният бизнес се разплаща по банков път, а не с куфари и багажници с пари… 
- Искали ли са териториални директори достъп до банковата тайна? 
- Искат всеки път, когато фирмата или физическото лице, което се проверява или ревизира, е обявило данни 
за банков кредит. Там проблемите са два - веднъж пресичаме възможността лицата да представят една 
финансова информация в НАП и съвсем друга (т. нар. черно счетоводство) пред банките. Вторият въпрос е, че 
в кредитното досие почти винаги освен нотариалния акт за покупка на един недвижим имот по данъчна 
оценка излизат и предварителни договори, анекси към тях, договори за довършителни работи. Така 
разбираме действителната цена, респективно на проверяваното лице се налага да докаже произхода на 
много по-висок доход. Това също е много полезна промяна в закона, която помага за спазването на 
данъчните правила. 
- Според анализа на риска в кои браншове предстоят проверки през тази година? 
- Предпочитам да не разкривам тази информация. 
- Колко е средният размер на измамите с ДДС? Какви са тенденциите - увеличават ли се или намаляват 
този тип престъпления? 
- Най-популярните опити за злоупотреби с ДДС са в схеми с участието на гръцки и румънски фирми. След 
присъединяването към ЕС пазарът на ДДС измамите се отвори за международно участие, промениха се и 
схемите. В НАП работи цял ресор за противодействие на данъчните измами и твърдя, че се справя много 
добре със задачата си. Работим в тази посока и с МВР и прокуратурата, защото тази тема не е само 
административна. Въпреки успехите основен приоритет за 2011 г. за нас си остава превенцията на измамите. 
ВИЗИТКА 
Роден на 29 април 1971 г. 



Завършил е УНСС със специалност “Стопанско управление и администрация”. 
Работи в системата на данъчната администрация от 1996 г. 
Назначен е за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите през февруари 2009 г. при 
кабинета “Станишев”, след като предшественичката му Мария Мургина подаде оставка. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Стратегията за инвестиции по Борисов: вода, ски, храни 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/10/1087237_strategiiata_za_investicii_po_borisov_voda_ski_hrani/ 
Производството на храни и вода за задоволяване на световните нужди от тях, атомна енергетика за по-
конкурентоспособна икономика, нови ски писти за стимулиране на туризма. Това според премиера Бойко 
Борисов са приоритетните инвестиции, които може да генерират икономически растеж. 
Открои ги по време на представяне на секторна стратегия за привличане на чужди инвестиции, организирано 
от министерството на икономиката. 
Премиерът откри събитието и не присъства на същинското представяне на документа, който определи като 
научен труд. Според Борисов икономически растеж не може да има от "приватизирането на мобилните 
оператори, нито от моловете, нито от възобновяемите енергийни източници" и "не ни трябват инвеститори на 
всяка цена". 
"Като няма петрол, ще ходиш пеша. Като няма електричество, ще запалиш свещ. Като няма храна и вода, 
умираш. България е прекрасен рай за нашия петрол – храните и минералните води, злато тече в реките", 
заяви премиерът като аргумент за важността на посочените от него сфери. 
На два пъти Борисов заяви, че трябва да се направят нови ски писти за стимулиране на туризма. Той се хвана 
за думите на министъра на икономиката Трайчо Трайков, че в Чепеларе работи най-голямата фабрика за ски в 
света - на финландската "Амер спортс". 
"А колко километра писти имаме? Сто-двеста. Австрия има 20 хил. км. Те изкарват милиарди от туризма, ние - 
стотинки", каза премиерът. 
Като приоритет премиерът открои и атомната енергетика. 
Иначе в секторната стратегия за чужди инвестиции приоритетите са малко по-различни - електроника и 
електротехника, информационни технологии, аутсорсинг, земеделие и хранително-вкусова промишленост, 
транспортно оборудване и машиностроене, транспорт и логистика, здравеопазване и фармация, химическа 
промишленост. 
Документът е изработен от консултантската компания A.T. Kearnеy за 350 хил. лв. по проект за 21 млн. лв. на 
Българската агенция за инвестиции за популяризиране на страната като добро място за чужди вложения. Той 
се финансира по ОП "Конкурентоспособност". Около 19 млн. лв. от бюджета на проекта ще е за рекламни 
кампании и събития. 
Приоритетните сектори са избрани, защото имат потенциал за развитие, голяма добавена стойност и са 
ориентирани към износ. Консултантите препоръчват и обръщане към инвеститори от бързо развиващи се 
страни като Китай и Индия, стана ясно по време на представянето. 
Още миналата година обаче министерството на икономиката представи стратегия за преструктуриране на 
икономиката, в която открои почти същите приоритетни сектори и фокус към Китай. 
При представянето беше отделено малко време за това как точно ще бъдат привлечени компании от 
приоритетните сектори. Според председателя на агенцията за инвестициите Борислав Стефанов това ще 
стане чрез "проактивен маркетинг", промяна в закона за насърчаване на инвестициите и увеличаване на 
правомощията на агенцията (виж карето). 
Промени за насърчаване на инвестициите 
- Държавата може да поеме част от разходите за заплати на инвеститори, които гарантират, че ще 
плащат на служителите си възнаграждения над определен праг. Това ще бъде заложено в промяна на 
Закона за насърчаване на инвестициите. Прагът все още не е уточнен. 
- Българската агенция за инвестиции да получи по-големи правомощия и да може да помага на 
инвеститорите до реализирането на инвестиционния проект. Така трябва да се намали бюрокрацията 
на местно ниво. 
- Агенцията за инвестиции и част от агенцията за малките и средните предприятия, която отговаря за 
организирането на български участия по панаири и изложения в чужбина, ще се обединят в едно. Целта е 
да се увеличи износът и да се привличат инвеститори. 
- Дирекцията, която отговаря за оперативната програма "Конкурентоспособност" в министерството 
на икономиката, ще се слее със звеното от агенцията за малките и средните предприятия, което 
оценява, проверява и изплаща парите по програмата. 
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Публикации за борбата със сивия бизнес 
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√ Трайчо Трайков: По-добре сива, отколкото никаква икономика 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/05/11/1087414_traicho_traikov_po-dobre_siva_otkolkoto_nikakva/ 
За България е по-добре да има сива, отколкото никаква икономика, заяви министърът на икономиката и 
енергетиката Трайчо Трайков по Би Ти Ви. "Сива или не, икономиката съществува и създава брутен вътрешен 
продукт", поясни той. 
"Икономиката посивява, когато на бизнеса му излиза по-евтино да работи в сивия сектор, отколкото да си 
плаща данъците", коментира Трайков публикуваното вчера изследване, според което 40 % от икономиката на 
България е в сивия сектор. По думите му обаче тези данни могат да бъдат оспорени. 
"Оценките за сивата икономика се основават на различни методологии. Тази, която беше публикувана вчера, 
е въз основа на възприятието на хората, а е доказано, че когато се говори за възприятието на хората, 
обикновено се дава по- голям процент на сивата икономика, отколкото е в действителност", поясни 
министърът. 
Според него сивата икономика идва от неплащане на данъци, неотчитане на обороти и контрабанда. "Когато 
всеки от тези елементи се прецени експертно можем да направим оценка. По тази методология сивата 
икономика фигурира между 25-30%", е мнението на Трайков. 
Според министъра държавата трябва да направи така, че да изкара хората на светло, като обясни, че в 
момента това е скъпо. "Моята задача е да направя така, че бизнесът да се прави с възможно най-малко 
разходи", поясни той. 
Трайков посочи, че в изпълнение на тази мисия на 5 май парламентът е приел промени в Закона за 
административното регулиране. "Той въведе принципа на мълчаливото съгласие при всички 
административни режими. Ако трябва да се регистрирате за нещо и си подадете документите, а 
администрацията не ви е отговорила в срок, това значи, че е съгласна", поясни министър Трайков. 
Според него бизнесът ще бъде облекчен и от промените в размера на държавните такси, като те вече ще се 
определят от направените разходи. "Това ще намали поне с 15% административната тежест, не искаме 
администрацията да прави бизнес с таксите",  допълни Трайков. Той поясни, че новите такси ще станат ясни 6 
месеца след приемането на закона. 
Министърът на икономиката очаква тази година чуждестранните инвестиции да са по-големи от миналата, 
когато бяха 1.640 млрд. евро. Трайков смята, че както и през 2010 г. повечето от тях ще са в индустрията. 
Той поясни, че кабинетът акцентира на привличането на инвестиции от Китай, като вече имало договорка за 
изграждане на индустриална зона край София, която да е с българо-китайско управление. Очакванията са в 
нея да влязат основно китайски фирми. 
Трайков посочи, че за всяка инвестиция България се конкурира с 30-40 държави, като на финалния етап те са 
три-четири. Министърът смята, че в региона основни наши конкуренти, в борбата за инвестиционни проекти, 
са Сърбия и Румъния. 
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