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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
Българско национално радио 
 
√ Ново изследване показва размера на сивата икономиа  
http://bnr.bg/sites/horizont/News/Business/Pages/0510_sivo.aspx 
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.  
 
√ Над 40 на сто е сивата икономика в България за 2010 година  
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News/Pages/1005-1.aspx 
Сивата икономика в България за 2010 година е била над 40 на сто, като 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 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, 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%. 
 
Вестник Капитал 
 
√ Тъмната страна на българската икономика 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/05/11/1087497_tumnata_strana_na_bulgarskata_ikono
mika/ 
Сивата икономика нараства постоянно през последните 3 години и е достигнала почти 60%, е мнението на 
всеки втори българин. Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Изследването е представително и обхваща 3500 българи на възраст между 15 г. и 85 г.  Успоредно с това е 
направено и селектирано допитване само сред работодатели и сред работещи. Проучването е част от проекта 
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика", който се изпълнява от АИКБ и КНСБ и се 
финансира от ЕС по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
Оценката на работодателите за размера на скритата икономика в България е, е тя е 42%, а според 
служителите - 48.6%. Резултатите от социологическото проучване изглеждат особено негативни и повдигат 
въпроси за обективната преценка на хората, до които са се допитали експертите.  
"Не са важни цифрите, а тенденцията", уточни Стефан Петранов, експерт по стратегии и планиране към 
проекта. От АИКБ допълват, че най-вероятно през миналата година сивата икономика реално е възлизала на 
между 42%-45% и уточняват, че 100% точна оценка на нейния размер няма как да се направи. Важно е и каква 
е методологията, по която се измерва. Повечето анализи за размера на сенчестия сектор в българската 
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икономика обаче гравитират около 40%. 
Според проучване на Фридрих Шнайдер от университета в Линц, Австрия, цитирано в Economist, сивата 
икономика в България през 2010 г. е възлизала на около 37% от брутния вътрешен продукт (БВП). Страната се 
нарежда на 3-то място от общо 37 анализирани държави. Пред нея са Литва и Евтония, а средният дял на 
сенчестата икономика във всички изследваните страни е 20%. Някои икономисти считат, че сивата икономика 
е здравословна при 14%. 
Преди половин година подобно проучване по поръчка на Visa Европа изготви и консултантска компания A. T. 
Kearney. Резултатите от него показваха, че сивата икономика заема 37.7% от брутния вътрешен продукт (БВП) 
на България. 
Според експертите от АИКБ основният виновник за прогреса на сивата икономика е липсата на достатъчно 
адекватни усилия на държвата в тази насока. Според тях  евентуалното повишение на минималната работна 
заплата тази година, за което настоява социалният министър Тотю Младенов, допълнително ще влоши 
положението. 
Областите с най-голямо разпространение на сенчестата икономика – около 60% от цялата - са концентрирани 
най-вече в Югоизточна България (Бургас, Ямбол, Хасково). Основните прояви на сенчестата икономика  са 
укриване на мита и данъци, работа без трудов договор, отчитане на по-ниска печалба, нелегален внос и 
износ, източване на ДДС. Според работодатели и работници най-значимата проява е неплащането на пълен 
размер данъци върху печалбата. Друга е неплащане на пълния размер на дължимите осигуровки и плащания 
"на ръка". 
Най-сивите сектори са инфраструктурното строителство, туризмът, здравеопазването и 
млекопреработвателната промишленост. Според анкетираните неформалната икономика в тях възлиза на 
между 50% и 75%. Най-светли (10-15%) са машиностроене и пощенски услуги. Проучването обхваща общо 11 
сектора на икономиката. 
"За България е по-добре да има сива, отколкото никаква икономика". Така министърът на икономиката и 
енергетиката Трайчо Трайков коментира изследването в сутрешния блок на bTV. "Сива или не, икономиката 
съществува и създава брутен вътрешен продукт", поясни той и добави, че икономиката посивява, когато на 
бизнеса му излиза по-евтино да работи в сивия сектор, отколкото да си плаща данъците. 
Нов индекс 
От проекта "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" представиха нов индекс, който измерва 
сивата икономика – т. нар. композитен индекс "Икономика на светло". Идеята е, че колкото по-висок е той 
(при максимална стойност 100%), толкова по-малък е делът на сенчестите прояви в българската икономика. 
Неговата стойност за 2010 г. е 63.17 пункта. "Това е само базисно число, важно е да видим как ще се развие", 
посочи Стефан Петранов. 
Индексът е съставен от два компонента с равномерна тежест – статистически и социологически. 
Статистическият компонент разчита официални статистически данни и от своя страна има пет подкомпонента 
с цел по-детайлното покритие на сивите дейности. От тях с най-голяма тежест са парите в икономиката и ДДС. 
Първият отчита как увеличението на парите в обръщение спрямо тези в банките отговаря на предлагането на 
стоки и услуги. Ако то го изпреварва, това се счита за проява на сива икономика. Вторят индекс се базира на 
събираемостта на ДДС – колкото по-малка част от дължимият данък се изплаща, толкова по-високо е 
равнището на сивата икономика. 
 
Вестник Класа 
 
√ Трайчо Трайков: По-добре сива, отколкото никаква икономика 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/168267_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%BE+%D0%A2%
D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%9F%D0%BE-
%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D
0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0+
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 
Сивата икономика у нас в момента е 25-30%, но по-добре сива, отколкото никаква, заяви вчера пред БТВ 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Когато беше въведен плоският данък, 
редица фирми установиха, че им е по-евтино да плащат, отколкото да избягват налози. Моята задача е 
бизнесът да се прави с възможно най-малко разходи, допълни министърът. Според него държавните такси 
ще се определят според направените от администрацията разходи. Това ще намали поне с 15% 
административната тежест, каза Трайков и допълни, че новите такси ще станат ясни 6 месеца след 
приемането на промените в Закона за административното регулиране. Документът мина на второ четене в 
парламента миналата седмица. 135 от общо 215 мерки, предвидени в плана за намаляване на 
административната тежест на бизнеса, вече са изпълнени, а инвестиционните потоци към България се 
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възстановяват, добави Трайков. Той очаква тази година повече инвестиции в сравнение с 2010 г., когато те са 
били 1,640 млрд. евро. 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. 
 
Вестник Сега 
 
√ Министър Трайков: По-добре сива икономика, отколкото никаква 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9151&sectionid=2&id=0000201 
"Икономиката съществува, създава БВП и по-добре сива, отколкото никаква", заяви икономическият 
министър Трайчо Трайков пред Би Ти Ви. Равносметката дойде само ден след като ведомството извади 
стратегия с приоритетите си за следващите 10 г. и заложи на иновации в IT, електроника и електротехника, 
биотехнологии, биопродукти, фармация и туризъм, а премиерът Бойко Борисов добави към тях храни, вода и 
ядрена енергетика. 
Трайков посочи, че по информация на държавата сивият сектор е около 25-30%. Данните на бизнеса обаче 
показват друго число - 60%. Според икономическия министър обаче те не са реални и се основават на 
възприятията на гражданите. "Хората лесно се сещат за фризьорката, която не им е издала касова бележка, 
но големите обороти действително са в светлата част на икономиката", бе категоричен той. И обясни, че 
икономиката посивява, когато на бизнеса му излиза по-евтино да работи на тъмно. Все пак Трайчо Трайков 
призна, че се случва и обратно, ако държавата има адекватна политика. "Когато бе въведен плоският данък от 
10%, редица хора и фирми разбраха, че им е по-скъпо да избягват плащането на данъци, отколкото да си ги 
плащат", припомни министърът. 
Подобен ефект се чакал и с промените в Закона за административното регулиране, като дори пресметна, че 
мерките в него ще намалят административното бреме за бизнеса с 15%. Но това ще стане след Нова година, 
защото тогава се очаква различните такси за бизнеса да започнат да се определят не на сляпо от общини и 
ведомства, а да са съобразени с реалните разходи на чиновниците по разглеждането на документите. Влиза в 
сила и дългоочакваното "мълчаливо съгласие", т.е. ако чиновниците не разгледат в срок документи по някой 
разрешителен или лицензионен режим, то директно ще се приема, че са одобрили проектите на 
предприемачите. 
Преди дни обаче "Сега" разкри как кабинетът тихомълком вдига някои такси - например за издаване на акт 
16 за аптеки, оптики, дрогерии, селскостопански и ветеринарни аптеки, която ще е 500 лв. Същият документ 
ще трябва вече да си вадят и инвеститорите, които строят площадки за игра, но сумата ще е 300 лв. Не са 
подминати и лечебните заведения за извънболнична помощ - поликлиники, медицински центрове, за които 
цената е 400 лв. Досега в тарифата нямаше такси за такива обекти. 
БРАТСТВО 
"В нашата стратегия за първи път внасяме географски елемент и той е насочен към Китай. Побратимихме се с 
две китайски провинции и сключихме инвестиционни споразумения. Сега работим по създаването на 
българо-китайска индустриална зона край София", похвали се още министър Трайчо Трайков. Той напомни, 
че миналата година инвестициите в България са били 1.640 млрд. лв., като 1.300 млрд лв. са в индустрията. 
 
lev.bg 
 
√ Сивият сектор царува, защото хората не вярват на държавата 
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=51285&audio_id=11407 
Половината от фирмите у нас работят в сивия сектор, сочи изследване на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Пред Дарик социологът Емилия Ченгелова коментира, че хората са 
доста колебливи в отношението си към нелегалния бизнес. От една страна го порицават, но от друга 
избират да работят именно в него. Защо се получава така и как кризата промени отношението на 
работодателите към сивия сектор? 
Какво показва проучването за сивия сектор в България? 
Няколко тревожни тенденции. Първо, сивият сектор трайно се оформя с относителни дялове между 40 и 58%. 
Работодателите от България считат, че сивият сектор е 42%, докато населението го оценява на 58%. 
Тревожното е, че при картографирането на сивите практики имаме една много тъмна България: Бургас, 
Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Хасково, Русе, Перник, Кюстендил и други. 
Според мен по-тревожната тенденция е, че хората проявяват изключително голяма толерантност към сивите 
практики. Забележете колко противоречиво изглеждат нещата. От една страна 66-68% от населението 
порицава сивите практики, от друга всеки трети е готов да участва в тях. Даже не просто е готов, той участва, 
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което признава, че имаме вътрешна колебливост. Хората осъзнават, че сивото не е редно, но в същото време 
изкушението за реални пари, и то сега, изглежда е по-голямо. 
На какво се дължи тази колебливост на населението? 
На ниския жизнен стандарт. Хората имат нужда от доходи сега и веднага. Това е единият фактор. Другият е 
разрушеното доверие между държавата и нейните граждани. Бяхме свидетели на сриващата се пенсионна 
система, здравните реформи. Как сега да убедим хората, че трябва да бъдат социално и здравно осигурени? 
Трудно е. Ето това нарушено доверие кара хората да са скептични и да са по-податливи на сиви практики. 
Да, но не само хората с нисък жизнен стандарт са податливи на тези практики, а и техните работодатели, за 
които се предполага, че са поне със среден жизнен стандарт. 
Да, това е другата особеност. Оказа се, че българинът е такъв. Човешко е да се опитват да се намалят 
разходите, да се намерят някакви оптимални баланси и всеки работодател се опитва да намали стойността на 
продукцията и на разходите и ако се окаже, че сивите практики са единственото решение, очевидно 
работодателите го правят. 
Забележете, да речем всяка втора фирма си позволява сиви практики, но все пак има и друга половина, които 
въпреки високата цена, която поемат, остават изрядни. Т.е. дилемата е изряден и търпящ загуби или сив и 
печелещ. Но пък сивото икономическо поведение води след себе си доста рискове - да бъдете разкрити, да 
станете обект на разследвания. 
Кризата спомогна ли за потъмняването на икономиката? 
Да, определено. По мнението на работодателите през последните три години се наблюдава тенденция за 
увеличаване на сивия сектор и кризата определено се вини като един от основните генератори. Дори някои 
работодатели казват: „Аз не мога да остана бял и светъл, след като всички около мен посивяват заради 
кризата и стагнацията". Аз обаче мисля, че все пак кризата много често се използва като оправдание, защото 
тогава е много лесно да се оправдаеш и да приложиш някои сиви практики, които в нормални условия човек 
би се въздържал да приложи. 
Тогава можем ли да очакваме обратния процес - с излизането от кризата икономиката да изсветлява? 
Има такива очаквания, макар че те не са реципрочни. Не може да се очаква, че със свършването на кризата 
сивият сектор директно ще падне. 
Трябва да имаме целенасочени действия, адресирани към конкретните сиви практики и това е най-точният 
път. Другият целенасочен път е с информиране на населението за вредите и щетите, които то търпи. Хората 
просто не вярват, че сивият сектор им нанася щети, не им е ясно как точно. 
Кои са секторите, които най-много са в сивия спектър на икономиката? 
В нашия проект работим с 11 бранша основно. Това са инфраструктурното строителство, здравеопазването, 
туризмът и млекопреработването, но ако говорим изцяло като за сектори в страната, то задължително трябва 
да добавим и търговията и различните сектори за услуги. 
Услуга, при която крайният потребител е индивидът и не е видно дали се предоставя някакъв фискален бон 
или друг вид отчетност, там има най-много сиви практики. 
 
Вестник Труд 
 
√ Преговаряме с Русия за по-краткосрочни договори за природен газ 
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=529988 
България може да води преговори с руската страна за сключване на по-краткосрочни договори за доставка на 
природен газ. Това стана ясно по време на заседание на енергийната комисия в парламента. Според 
ресорния министър Трайчо Трайков по-краткосрочните договори ще осигурят по-голяма гъвкавост на 
страната ни. 
„Надяваме се и работим в тази посока след не много на брой години България да има реална възможност за 
алтернативни доставки. От тази гледна точка най-добре би било добре, когато моментът настъпи, 
договорните отношения да позволяват заместването на определени количества. Така че дългосрочни са 
договорите именно свързани с реализирането на алтернативните възможности за доставка. Доста логично 
решение. За дългосрочни се считат договори над осем години обикновено. По принцип както консуматорите 
на енергийни ресурси искат сигурност на доставките, страните износителки искат сигурност на пазарите. Това 
две обикновено антагонистични позиции при преговорите". 
Трайчо Трайков каза още, че енергетиката на страната ни трябва да бъде ориентирана и към износ, тъй като 
той е изключително важен за страната ни. За миналата година България е изнесла стоки и услуги на стойност 
над 8 млрд.евро, допълни Трайков. Енергията е около 3% от общия ни износ: „Единствената ни цел е износът 
да е на възможно най-дълбочинно преработен продукт. Примерът, който винаги съм давал – богати сме на 
цветни метали. Не трябва да изнасяме руда, което за щастие не правим, или рафинирана мед, което за 
нещастие правим, трябва да изнасяме продукти, които са много по-нататък във веригата на добавената 
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стойност – кабели, машини, в които те са включени, инжинерингови решения за цялостно оборудване на 
предприятия, в които са включени тези машини и така нататък. От тази гледна точка излишъците ни от 
електроенергия винаги ще ги изнасяме, стига те да са от мощности, които произвеждат на конкурентна цена, 
защото ако не са, колкото и излишък да имаме, няма на кой да го изнесем". 
Трайчо Трайков каза още, че според него сивата икономика е много по-малка от това, което показва 
изследването на Асоциацията на индустриалния капитал – между 42 и 58%. Той допълни, че правителството 
работи по мерки, които биха стимулирали бизнеса да работи „в светлия сегмент". /DarikNews.bg 
 
√ Пламен Енчев: Ще се забули ли в сиво светлото ни бъдеще? 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=888068 
“По-добре сива, отколкото никаква икономика” - с това изречение икономическият министър Трайчо 
Трайков втрещи нацията в сряда. 
В опитите да блеснат на медийния небосклон българските министри и висши държавни чиновници 
напоследък се изявяват нещо като автори на учебник с крилати фрази, предназначен за наивници от 90-
те години на миналия век. 
Само че сега сме във второто десетилетие на ХХI век и всяка неволно или нарочно изпусната фраза изпраща 
сериозни и не без последствия послания към бизнеса, към хората на наемния труд, да не говорим за 
потенциалните чуждестранни инвеститори, дето все ги чакаме да дойдат. 
Т. нар. сива икономика също създава брутен вътрешен продукт. Неслучайно БВП в бюджета за тази година е 
толкова висок - цели 77 млрд. лв. Финансовият министър и вицепремиер Симеон Дянков нееднократно е 
подчертавал, че в тази прогнозна стойност влиза и произведеното от т. нар. неформална икономика. Излиза, 
че не можем без нея. Тя, напук на опитите да бъде озаптена, живее свой собствен живот и поднася изненади 
за управляващите. 
Тези дни ни засипват с числа колко е сивият сектор в България. Според работодателските организации - над 
40 процента, според работниците и служителите - над 48 на сто, а според населението - 58 процента (данните 
са от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България, представено във вторник). Нещо 
повече - хората предпочитали да вземат пари под масата, за да не плащат данъци и осигуровки. Защото така 
им е по-изгодно. 
Заплаха за приходите 
От сивия сектор най-много се боят в двете големи приходни агенции - НАП и митниците. Защото от тях зависи 
дали ще бъде закърпен бюджетът тази година. И дали евентуално ще останат някакви пари в повече за 
предизборни цели - за увеличение на минималната работна заплата или за така щедро обещаваната 
еднократна добавка на пенсионерите. 
И в НАП, и в митниците се хвалят колко много са направили за изсветляване на икономиката. Дават за пример 
свързването на бензиностанциите онлайн с данъчните, предстоящото закачане на аптеките към компютрите 
на бирниците и т. н. 
С изказването си в сряда обаче икономическият министър Трайчо Трайков направо зачеркна успехите на 
приходните агенции. А истината е, че мерките през последните месеци все пак дават някакви резултати. 
Излизат ли сметките? 
Само че нещо сметките не излизат. Шефът на митниците Ваньо Танов например е разтревожен, че ще му 
паднат постъпленията от акциз върху цигарите. Защото според него предстоящата приватизация на 
“Булгартабак” щяла да се отрази върху производството на български цигари и съответно така ще намалеят 
постъпленията в хазната. Пълна глупост! Бъдещият нов собственик на тютюневия холдинг трябва да е 
малоумен да намали производството си, дори само в началото, защото конкуренцията в лицето на чуждите 
мултинационални компании веднага ще запълни свободната ниша. Нито пушачите ще намалеят, нито 
контрабандата има много накъде да расте, след като вече е над 40 процента - според признания на самия 
Ваньо Танов. 
Шефът на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов пък се оплаква, че големият ръст на 
износа (министър Дянков много обича да се хвали с това) води до ударно възстановяване на ДДС и не се знае 
какъв ще е балансът по този данък в края на годината. 
Разнобой 
Тези разнопосочни сигнали създават пълна каша. Излиза, че митниците са против приватизацията на 
“Булгартабак”, а в НАП оспорват единствения засега двигател на растежа и излизането ни от кризата, какъвто 
е експортът. Както се казва - на калпава ракета Космосът й пречи. Иначе и в двете агенции са оптимистично 
настроени за пред публиката - приходите в бюджета тази година ще са по-високи от миналогодишните. 
Но нека се върнем към брилянтната фраза на министър Трайчо Трайков за сивата икономика. Повод да я 
изрече са обещанията му, че ще намали държавните такси за бизнеса с 15 процента, за да се насърчат така 
инвестициите. Уви, това обещание идва броени дни, след като се разбра, че правителството тихомълком е 
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вдигнало таксите за въвеждане в експлоатация на различни обекти - от аптеки и детски площадки, до 
поликлиники и жилищни сгради... И то без да попита поне партньорите си от работодателските организации. 
Питаме се тогава - на кого и за какво да вярваме. 
Не можем да не вярваме на премиера Бойко Борисов, който мъдро чертае светлото ни бъдеще: “Ако нямаш 
петрол - ще ходиш пеш, ако няма енергия - ще си запалиш свещ, но ако няма храна и вода - ще умреш. 
Нашият петрол са храните и минералните извори...” Дано това бъдеще все пак да е светло, а не и то да избие 
в сиво. 
 
darikfinance.bg 
 
√ Римейк на енергийната стратегия искат депутати 
http://www.darikfinance.bg/novini/55037/%D0%E8%EC%E5%E9%EA+%ED%E0+%E5%ED%E5%F0%E3%E8%E9%ED%
E0%F2%E0+%F1%F2%F0%E0%F2%E5%E3%E8%FF+%E8%F1%EA%E0%F2+%E4%E5%EF%F3%F2%E0%F2%E8 
Енергийната стратегия на правителството да бъде изтеглена от управляващите и преработена изцяло – за 
това призова депутатът от ДПС Рамадан Аталай на заседание на енергийната комисия в парламента. 
Въпреки че в началото на заседанието имаше кворум, някои от депутатите излязоха по време на дебатите. 
Стратегията бе разкритикувана от депутати от ДПС, ДСБ и Коалиция за България. 
Това от своя страна предизвика острата реакция както на депутата от ГЕРБ Валентин Николов, така и на 
ресорния министър Трайчо Трайков. 
Част от дебата между Рамадан Аталай, Валентин Николов, Петър Димитров от Коалиция за България и 
министър Трайчо Трайков можете да чуете в прикачения файл. 
България може да води преговори с руската страна за сключване на по-краткосрочни договори за доставка на 
природен газ. Според министър Трайков, по-краткосрочните договори ще осигурят по-голяма гъвкавост на 
страната ни.  
Трайков каза още, че енергетиката на страната ни трябва да бъде ориентирана и към износ, тъй като той е 
изключително важен за страната ни. За миналата година България е изнесла стоки и услуги на стойност над 8 
млрд. евро, енергията е около 3 % от това число. 
Според Трайков, сивата икономика е много по-малка от това, което показва изследването на Асоциацията на 
индустриалния капитал – между 42 и 58 %. Той допълни, че правителството работи по мерки, които биха 
стимулирали бизнеса да работи „в светлия сегмент”. 
 
fisconsult.bg 
 
√ Сивата икономика продължава да расте 
http://www.fisconsult.bg/schetovodni-novini/1292-sivata-ikonomika-prodalzhava-da-raste.html 
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-
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%. 
 
briz15.com 
 
√ Половината българи работят в сивия сектор 
http://www.briz15.com/novina-18259/ 
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 
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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, цитирана от 
БНР. Тя обясни какви мерки е нужно да предприеме правителството, за да се справи с проблема. Една от тях е 
ускореното прилагане 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 уеднаквяване 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, каза Ангелова. Доста има да се поработи върху намалението 
на административните тежести към бизнеса. Това трябва да е последователна политика, допълни 
тя.  Авторите на изследването смятат още, че до момента липсва такава последователност в борбата със 
сивата икономика. 
 
money.bg 
 
√ Трайков: По-добре сива, отколкото никаква икономика 
http://money.bg/news/id_1600791948/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D
0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA%
D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0_
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 
Анализът за размера на неформалната икономика може да се основава на различни оценки, но по-добре 
сива икономика, отколкото никаква. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо 
Трайков пред bTV в отговор на въпрос дали приема изследването за сивата икономика, оповестено вчера. 
Според него сивият сектор има дял от 36,83 процента. 
Трайков посочи, че една от формите на оценка е възприятието на хората. Сивата икономика е неплащане на 
данъци, контрабанда. Като се изчисли така тя е около 20-25%, каза той. „Но по-добре сива, отколкото 
никаква икономика. Ако си в сивия сектор, значи имаш проблем да излезеш в белия. Не можеш да си 
позволиш разходите за това", изтъкна икономическият министър. 
За да няма сива икономика, бизнесът трябва да се прави с възможно най-малко разходи. Затова 
Министерството на икономиката прави всичко възможно, за да облекчи административно това. Направиха се 
законови промени, чрез които се въведе мълчаливото съгласие при всички регистрационни режими. 
Държавата не може да вземе по-голяма такса отколкото струва услугата, коментира Трайков. 
Като много положителен момент в инвестиционната политика през изминалата година той посочи 
увеличения размер на инвестиции, които са по-големи от всички други страни в региона. От 1,640 милиарда 
инвестиции като 1 милиард са в индустрията. Досега преобладаващата част са били в строителството и 
консултантската сфера. Много добре е, че тази година инвестициите са в промишлеността. 
Относно това как гледа на думите на премиера Бойко Борисов, че силата на българското производство ще 
бъде в сферата на храните, минералната вода и в енергетиката, икономическият министър посочи, че е важна 
общата административна среда, регулаторната дейност. В тази връзка министерството е разработило и 
приело план за намаляване на административната тежест. Резултатът от него засега е с 20% спад на 
разходите. 
 
mmarinov91.wordpress.com 
 
√ Всеки втори работи в сивия сектор. Най-много доходи укриват в строителството и туризма 
http://mmarinov91.wordpress.com/2011/05/11/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-
%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2-
%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-
%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BC/ 
Приблизително всеки втори българин работи в сивия сектор. Това сочат данните от проекта на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. Според 
проучването, направено сред работодатели, служители и заетите между 15 и 75 г., размерът на сивата 
икономика за миналата година е между 43 и 45%. 
Резултатите от анкетата сред работодателите сочат, че неформалната икономика е около 42.2 %, докато 
според служителите тя стига почти 49 %. 
Най-песимистично настроено е населението, според което сивата икономика е близо 60 %. Изследването е 
обхванало 11 бранша, в които сивият сектор е между 10 и 75 %. 
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На първо място по нерегламентирани практики са инфраструктурното строителство, туризмът, 
здравеопазването и млекопреработвателната промишленост. Там сивият сектор е между 30 и 75 %. Според 
експертите млекопреработвателната промишленост за първи път се включва сред най-рисковите сектори и 
нерегламентираните практики се увеличават с много бързи темпове. 
На второ място по размер на неформалната икономика се нареждат небанковите финансови услуги, 
парфюмерията и козметиката, електрониката и електротехниката, информационните технологии, както и 
полиграфията. При тях размерът на сивия сектор е между 25 и 45 %, обясни Емилия Ченгелова- експерт по 
проекта за изсветляване на икономиката. 
С най- нисък процент на лошите практики са секторите машиностроене и пощенски услуги. Там сивата 
икономика е между 10 и 15 %. 
 
jambol.org 
 
√ Всеки втори работи в сивата икономика 
http://jambol.org/yambol/2674 
Приблизително всеки втори българин работи в сивия сектор, сочи анкета на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, предаде АСН. 
Според проучването, направено сред работодатели, служители и обикновени граждани между 15 и 75 г., 
размерът на сивата икономика за миналата година е между 43 и 45%. Резултатите от анкетата сред 
работодателите сочат, че неформалната икономика е около 42,2%, докато според служителите тя 
стига почти до 49%. 
Най-песимистично настроено е населението, според което сивата икономика е близо 60%. Изследването е 
обхванало 11 бранша, в които сивият сектор е между 10 и 75%. 
На първо място по нерегламентирани практики са инфраструктурното строителство, туризмът, 
здравеопазването и млекопреработвателната промишленост. Там сивият сектор е между 30 и 75%. Според 
експертите млекопреработвателната промишленост за първи път се включва сред най-рисковите сектори и 
нерегламентираните практики там се увеличават с много бързи темпове. 
На второ място по размер на неформалната икономика се нареждат небанковите финансови услуги, 
парфюмерията и козметиката, електрониката и електротехниката, информационните технологии, както и 
полиграфията. При тях размерът на сивия сектор е между 25 и 45%. 
С най-нисък процент на лошите практики са секторите машиностроене и пощенски услуги. Там сивата 
икономика е между 10 и 15%. 
Първенци по размер на сивата икономика за последните няколко години са Бургас и Монтана с над 60%, 
следвани от Ямбол, Хасково, Велико Търново, Кюстендил, Перник и Русе. Според експертите, в населените 
места с по-слабо развитие и лоша инфраструктура има предпоставки за по-високо ниво на сивата икономика. 
  
storm.bg 
 
√ Що така половината ни икономика е сива? 
http://www.storm.bg/news.php?id=4292 
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 по европейски проект 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%. 
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√ СИВАТА ИКОНОМИКА Е НАД 40% И РАСТЕ 
http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=47081 
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.  
Асоциацията представя резултати от национално социологическо представително проучване, обхванало 3500 
работещи на възраст от 15 до 85 години.  
Според служителите и работниците делът на сивата икономика е 48,6 на сто, а според населението - 58 
процента.  
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 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. Данните показват, 
че регионалните измерения на сивия сектор са различни. 
Монтана е с най-висок дял на сивата икономика - 62,5 на сто, следват Бургас - с 61,3 на сто, и Ямбол - с 61,1 на 
сто. В столицата този процент е 41,3 на сто, а най-нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали - 34,2 на 
сто. 
"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", коментира Милена Ангелова, ръководител на проекта и 
главен секретар на асоциацията, цитирана от БНР. 
За да се справи с проблема, според нея правителството трябва да ускори прилагането 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", смята Ангелова.  
По думите й, доста има да се поработи върху намалението на административните тежести към бизнеса.  
Преди време стана ясно, че поне 1/5 от работещите българи са в сивия сектор на икономиката и полагат труд 
на черно под една или друга форма.  
 
dryanovo.net 
 
√ СИВАТА ИКОНОМИКА ЦАРУВА, ЗАЩОТО ХОРАТА НЕ ВЯРВАТ НА ДЪРЖАВАТА 
http://www.dryanovo.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%BA%D0%B
E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%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%86%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0 
Половината от фирмите у нас работят в сивия сектор, сочи изследване на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Пред Дарик социологът Емилия Ченгелова коментира, че хората са доста колебливи в 
отношението си към нелегалния бизнес. От една страна го порицават, но от друга избират да работят именно 
в него. Защо се получава така и как кризата промени отношението на работодателите към сивия сектор? 
Какво показва проучването за сивия сектор в България? 
Няколко тревожни тенденции. Първо, сивият сектор трайно се оформя с относителни дялове между 40 и 58%. 
Работодателите от България считат, че сивият сектор е 42%, докато населението го оценява на 58%. 
Тревожното е, че при картографирането на сивите практики имаме една много тъмна България: Бургас, 
Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Хасково, Русе, Перник, Кюстендил и други. 
Според мен по-тревожната тенденция е, че хората проявяват изключително голяма толерантност към сивите 
практики. Забележете колко противоречиво изглеждат нещата. От една страна 66-68% от населението 
порицава сивите практики, от друга всеки трети е готов да участва в тях. Даже не просто е готов, той участва, 
което признава, че имаме вътрешна колебливост. Хората осъзнават, че сивото не е редно, но в същото време 
изкушението за реални пари, и то сега, изглежда е по-голямо. 
На какво се дължи тази колебливост на населението? 

http://big.bg/modules/news03/article.php?storyid=47081
http://www.dryanovo.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%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%86%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.dryanovo.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%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%86%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.dryanovo.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%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%86%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.dryanovo.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%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%86%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.dryanovo.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%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%86%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.dryanovo.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%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%86%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.dryanovo.net/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80/%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%86%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0


На ниския жизнен стандарт. Хората имат нужда от доходи сега и веднага. Това е единият фактор. Другият е 
разрушеното доверие между държавата и нейните граждани. Бяхме свидетели на сриващата се пенсионна 
система, здравните реформи. Как сега да убедим хората, че трябва да бъдат социално и здравно осигурени? 
Трудно е. Ето това нарушено доверие кара хората да са скептични и да са по-податливи на сиви практики. 
Да, но не само хората с нисък жизнен стандарт са податливи на тези практики, а и техните работодатели, за 
които се предполага, че са поне със среден жизнен стандарт. 
Да, това е другата особеност. Оказа се, че българинът е такъв. Човешко е да се опитват да се намалят 
разходите, да се намерят някакви оптимални баланси и всеки работодател се опитва да намали стойността на 
продукцията и на разходите и ако се окаже, че сивите практики са единственото решение, очевидно 
работодателите го правят. 
Забележете, да речем всяка втора фирма си позволява сиви практики, но все пак има и друга половина, които 
въпреки високата цена, която поемат, остават изрядни. Т.е. дилемата е изряден и търпящ загуби или сив и 
печелещ. Но пък сивото икономическо поведение води след себе си доста рискове - да бъдете разкрити, да 
станете обект на разследвания. 
Кризата спомогна ли за потъмняването на икономиката? 
Да, определено. По мнението на работодателите през последните три години се наблюдава тенденция за 
увеличаване на сивия сектор и кризата определено се вини като един от основните генератори. Дори някои 
работодатели казват: „Аз не мога да остана бял и светъл, след като всички около мен посивяват заради 
кризата и стагнацията". Аз обаче мисля, че все пак кризата много често се използва като оправдание, защото 
тогава е много лесно да се оправдаеш и да приложиш някои сиви практики, които в нормални условия човек 
би се въздържал да приложи. 
Тогава можем ли да очакваме обратния процес - с излизането от кризата икономиката да изсветлява? 
Има такива очаквания, макар че те не са реципрочни. Не може да се очаква, че със свършването на кризата 
сивият сектор директно ще падне. 
Трябва да имаме целенасочени действия, адресирани към конкретните сиви практики и това е най-точният 
път. Другият целенасочен път е с информиране на населението за вредите и щетите, които то търпи. Хората 
просто не вярват, че сивият сектор им нанася щети, не им е ясно как точно. 
Кои са секторите, които най-много са в сивия спектър на икономиката? 
В нашия проект работим с 11 бранша основно. Това са инфраструктурното строителство, здравеопазването, 
туризмът и млекопреработването, но ако говорим изцяло като за сектори в страната, то задължително трябва 
да добавим и търговията и различните сектори за услуги. 
Услуга, при която крайният потребител е индивидът и не е видно дали се предоставя някакъв фискален бон 
или друг вид отчетност, там има най-много сиви практики. 
 
pisnani.com 
 
√ Всеки втори работи в сивата икономика 
http://www.pisnani.com/article.php?V0b95e6ec=1&V92a2b5cb=2968 
Приблизително всеки втори българин работи в сивия сектор, сочи анкета на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, предаде АСН. Според проучването, направено сред работодатели, 
служители и обикновени граждани между 15 и 75 г., размерът на сивата икономика за миналата 
година е между 43 и 45%. Резултатите от анкетата сред работодателите сочат, че неформалната 
икономика е около 42,2%, докато според служителите тя стига почти до 49%. 
Най-песимистично настроено е населението, според което сивата икономика е близо 60%. Изследването е 
обхванало 11 бранша, в които сивият сектор е между 10 и 75%. 
На първо място по нерегламентирани практики са инфраструктурното строителство, 
туризмът, здравеопазването и млекопреработвателната промишленост. Там сивият сектор е между 30 и 75%. 
Според експертите млекопреработвателната промишленост за първи път се включва сред най-рисковите 
сектори и нерегламентираните практики там се увеличават с много бързи темпове. 
На второ място по размер на неформалната икономика се нареждат небанковите финансови услуги, 
парфюмерията и козметиката, електрониката и електротехниката, информационните технологии, както и 
полиграфията. При тях размерът на сивия сектор е между 25 и 45%. 
С най-нисък процент на лошите практики са секторите машиностроене и пощенски услуги. Там сивата 
икономика е между 10 и 15%. 
Първенци по размер на сивата икономика за последните няколко години са Бургас и Монтана с над 60%, 
следвани от Ямбол, Хасково, Велико Търново, Кюстендил, Перник и Русе. Според експертите, в населените 
места с по-слабо развитие и лоша инфраструктура има предпоставки за по-високо ниво на сивата икономика. 
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√ Икономика в сиво 
http://bgvesti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53816:2011-05-11-07-08-14&catid=45:2008-
09-17-19-42-31&Itemid=96 
Близо 50% от българската икономика е в сивия сектор и делът й продължава да расте, сочи проучване, 
представено от Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ. 
Според официалните данни на националната статистика сивият сектор в българската икономика е само 10%, 
но според участвалите в представителното проучване 3500 работници, 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%. 
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 две трети 
от тях, казват, че са тласнати към сивия сектор от много тежката административна регулация и множеството 
сложни разрешителни и лицензионни режими. 
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√ Сивата икономика в България – над 40% 
http://www.smolyannews.com/news/ikonomika/sivata-ikonomika-v-balgariya-nad-40 
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. 
 

haskovo.co  
 
√ 50% от българите работят в сивата икономика 
http://haskovo.co/12925 
Приблизително всеки втори българин работи в сивия сектор, сочи анкета на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, предаде АСН. 
Според проучването, направено сред работодатели, служители и обикновени граждани между 15 и 75 г., 
размерът на сивата икономика за миналата година е между 43 и 45%. Резултатите от анкетата сред 
работодателите сочат, че неформалната икономика е около 42,2%, докато според служителите тя стига почти 
до 49%. 

http://bgvesti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53816:2011-05-11-07-08-14&catid=64:2008-09-17-19-42-41&Itemid=95
http://bgvesti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53816:2011-05-11-07-08-14&catid=45:2008-09-17-19-42-31&Itemid=96
http://bgvesti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53816:2011-05-11-07-08-14&catid=45:2008-09-17-19-42-31&Itemid=96
http://www.smolyannews.com/news/ikonomika/sivata-ikonomika-v-balgariya-nad-40
http://haskovo.co/12925
http://standartnews.com/


Най-песимистично настроено е населението, според което сивата икономика е близо 60%. Изследването е 
обхванало 11 бранша, в които сивият сектор е между 10 и 75%. 
На първо място по нерегламентирани практики са инфраструктурното строителство, туризмът, 
здравеопазването и млекопреработвателната промишленост. Там сивият сектор е между 30 и 75%. Според 
експертите млекопреработвателната промишленост за първи път се включва сред най-рисковите сектори и 
нерегламентираните практики там се увеличават с много бързи темпове. 
На второ място по размер на неформалната икономика се нареждат небанковите финансови услуги, 
парфюмерията и козметиката, електрониката и електротехниката, информационните технологии, както и 
полиграфията. При тях размерът на сивия сектор е между 25 и 45%. 
С най-нисък процент на лошите практики са секторите машиностроене и пощенски услуги. Там сивата 
икономика е между 10 и 15%. 
Първенци по размер на сивата икономика за последните няколко години са Бургас и Монтана с над 60%, 
следвани от Ямбол, Хасково, Велико Търново, Кюстендил, Перник и Русе. Според експертите, в населените 
места с по-слабо развитие и лоша инфраструктура има предпоставки за по-високо ниво на сивата икономика. 
 

Вестник 24 часа 
 
√ Отсяват работодатели по членски внос и дял в икономиката 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=887744 
Работодатели и синдикати не се разбраха за новите критерии, по които ще се борят за национално 
представителство в следващите 4 г. След драматично заседание на работната група стана ясно, че всяка 
организация ще внесе в тристранния съвет собствени предложения. Непреодолими противоречия се 
очертават главно между 6-те работодателски организации. КНСБ и "Подкрепа" са единни в синдикалната 
визия за промени. 
Предложенията на КРИБ разпалиха страстите. Първото от тях е да се въведе и финансов критерий за 
представителност - членски внос над 500 000 лв. на година. Така ще се гарантира финансова независимост на 
организацията, което ще позволи реална защита на интересите на фирмите, обясни Румяна Георгиева от 
КРИБ. Това противоречи на всякакви закони и може да наложи промени в устава на организациите, смята 
Божидар Данев, шеф на БСК. 
Друга идея на КРИБ е фирмите, участващи в национално представителните работодателски организации, да 
доказват принос в БВП. Така ще има количествен измерител на участие в икономиката, обясни Георгиева. 
Според другите работодатели това е лудост, тъй като няма как да се изчисли БВП на отделното предприятие. 
Има начин това да се засече от НСИ, контрират от организацията. 
Според КРИБ фирмите с над 50% държавно и общинско участие трябва да бъдат извадени от националните 
работодателски организации, тъй като държавата участва като самостоятелен партньор. Срещу това са част от 
организациите и синдикатите. Това значи да няма колективно трудово договаряне в пощите, БДЖ, 
медицината, АЕЦ, каза Теодор Дечев, зам.-шеф на ССИ. 
КРИБ, БСК и синдикатите са единни, че една фирма трябва да членува само в една организация. Останалите 
са за запазване на сегашната практика. БСК, Асоциацията на индустриалния капитал и БТТП настояват 
международното членство също да е критерий за представителност. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Труд 
 
√ Заплатите в частния сектор догонват държавните 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=887735 
Заплатите в частния сектор започват да догонват възнагражденията в държавните и общинските фирми и 
ведомства. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за пазара на труда, обявени в 
сряда. 
Средната работна заплата у нас през първото тримесечие на т. г. е била 671 лева. Това е с 2 лева повече в 
сравнение с четвъртото тримесечие на м. г., ако не се броят годишните бонуси, които много компании 
раздават през декември. В случай че се вземат предвид “коледните”, излиза, че доходите реално са 
намалели с 24 лева. 
По-съществено увеличение на заплатите има, ако се сравнят доходите на годишна база. Спрямо периода 
януари-март м. г. средната работна заплата се е увеличила с 52 лева или с 8,4 процента. Ръстът се дължи 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=887744
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=887735
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=886960


преди всичко на възнагражденията в частния сектор. Спрямо първото тримесечие на 2010 година заплатите в 
държавните предприятия и администрацията са се увеличили с 1,8 на сто, а в частния - с цели 11,7 на сто. 
Въпреки това и в момента заплатите в т. нар. “обществен сектор” са по-високи. Средното възнаграждение за 
първото тримесечие в държавните структури е 726 лева, докато в частния е 651 лева. Никога досега разликата 
не е била толкова малка - 75 лева. За сравнение през първото тримесечие на миналата година средната 
работна заплата в обществения сектор е била със 130 лева по-висока от средната за частния бизнес. 
Новите данни на НСИ показват и известно разместване при възнагражденията по сектори. Най-нископлатени 
продължават да са работещите в хотелиерството и ресторантьорството. В отрасъла средното възнаграждение 
е едва 432 лева за първото тримесечие. Ниски са и заплатите в секторите “Административни и спомагателни 
дейности” - 435 лева, и “Селско, горско и рибно стопанство” - 483 лева. 
В същото време на първо място по доходи са излезли работещите в сферата “Създаване и разпространение 
на информация и телекомуникации”, чиято средна заплата е достигнала 1453 лева. Те са изпреварили по 
заплащане работещите в банките и застрахователните компании и енергетиката. Именно тези два отрасъла 
бяха с най-високи заплати през четвъртото тримесечие на м. г. Все пак енергетиците сега са на второ място по 
заплащане със средномесечно възнаграждение от 1407 лева в периода януари - март, а финансистите са 
трети - с 1303 лева. 
Спрямо края на миналата година най-голямо процентно увеличение на заплатите НСИ отчита в сектор 
“Научни изследвания”. Средните заплати на учените у нас са били увеличени с 13 процента през първите 3 
месеца на т. г. С 11,5% са нараснали и възнагражденията на търговците за периода. 
На другия полюс - като сектор, в който заплатите са намалели най-много в сравнение с месеците октомври - 
декември 2010 г., се нарежда образованието. НСИ е отчел спад на парите за учителите от 14,1 на сто. 
На годишна база над 20-процентно увеличение на заплатите е отчетено в секторите “Научни изследвания” и 
“Създаване и разпространение на информация и телекомуникации”. Впечатляващ ръст има и в сектор 
“Търговия” - 17,5% в сравнение с първото тримесечие на м. г. 
Светослав МЕТАНОВ 
Съкращения в енергетиката 
Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март е намалял с 1300 души или с 0,1 
на сто спрямо края на декември. Това показват данните на Националния статистически институт. Общо у нас 
се трудят 2,15 млн. души. През последните три месеца най-сериозно намаление на персонал е отчетено в 
сектора “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”. 
Броят на наетите в отрасъла е намалял с 3,9 на сто. 
Продължават и съкращенията в строителството. Компаниите от бранша са орязали 3,7 на сто от работниците 
си. Заради по-малко работа с 2,6 на сто са намалели и работните места в преработващата промишленост, 
която всъщност е най-големият отрасъл у нас. Секторът дава хляб на 22,8 на сто от трудещите се у нас. През 
първото тримесечие ръст на служителите е отчетен в секторите “Операции с недвижими имоти” - с 19%, и 
“Селско, горско и рибно стопанство” - с 9,7 на сто. 
На годишна база работните места у нас са намалели с 41 000, показват данните на НСИ. 
22-ма декларираха доход над 10 млн. лв. 
22-ма българи са декларирали лични доходи за 2010 г. над 10 млн. лв. Това съобщи шефът на Националната 
агенция за приходите (НАП) Красимир Стефанов пред БНТ. Данните са въз основа на обработените данъчни 
декларации за доходите ни през миналата година. 
Всички данъкоплатци милионери са обявили, че приходите им са от продажба на акции и дялове, 
предоставяне на финансови, консултантски или адвокатски услуги. Според Стефанов причината за съвестното 
деклариране на милионите били публичните акции на НАП из страната. 
Във Варна седем души са декларирали доходи над 1 млн. лв., съобщиха от териториалното поделение на 
приходната агенция. Най-богатият жител на морската столица е заработил над 3 млн. лв. по извънтрудови 
договори, като е внесъл авансово в държавния бюджет 320 000 лв. данък. Следващият по заможност 
варненец има приходи от различни източници в размер на над 2,9 млн. лв., като най-големият е от продажба 
на дялове. Близо 1,150 млн. лв. е общият размер на данъка, който седемте жители на морската столица 
внасят в държавния бюджет. През 2010 г. варненските милионери, декрларирали доходи за 2009 г. в НАП, 
бяха също седем. Година по-рано обаче те бяха 11. 
Данъкоплатецът с най-голям личен доход в страната е декларирал 60 млн. лева за 2010 г., съобщи “Труд” 
веднага след края на данъчната кампания на 2 май. Вторият в класацията на най-богатите е вписал в 
декларацията си почти двойно по-ниски лични доходи - 32 млн. лева. Третото място се държи от 
данъкоплатец с годишен приход от 27 млн. лева. Последният в топ 30 на заработилите най-много пари през 
2010 г. е декларирал 8,6 милиона лева. Общият доход, който 30-те богаташи са описали пред данъчните, е на 
стойност 477 милиона лева. 



В края на миналата година хората с банкови депозити за над 1 млн. лв. бяха 454, става ясно от данни на БНБ. 
Депозитните милионери държаха в трезорите общо 1,173 милиарда лева. 
Депутатите губят по 33 лева на месец заради тавана върху парите им 
Всеки от 240-те депутати ще загуби от заплатата си по 33 лв. в идните три месеца. 
Според правилника на парламента основното възнаграждение на народен представител е равно на три 
заплати в обществения сектор, получавани в последния месец от всяко тримесечие. 
Причината депутатите да вземат занапред по-малко пари, отколкото им се полагат по правилник, е, че те 
сами си гласуваха ограничения върху размера на заплатите през март м.г. Тогава върху основното депутатско 
плащане беше сложен таван, над който то не може да се качва. Сумата “замръзна” на 2196 лв. - (три заплати в 
обществения сектор за декември 2009 г.) и не е качвана през цялата минала година, независимо че заплатите 
в обществения сектор са се увеличавали. 
Ако се спази формулата, депутатската заплата през следващите три месеца трябваше да стане 2229 лв., тъй 
като за март т.г. в обществения сектор служителите са вземали 743 лв. 
Тя обаче ще остане колкото е била през декември 2009 г., т.е. 2196 лв., или с 33 лв. по-малко от полагащото 
се. В тези пари все пак не влизат допълнителните суми за трудов стаж, за участие в комисии, за 
представителни разходи и т.н. 
Приетият таван се отразява и на възнагражденията на другите държавни мъже. Те също се формулират като 
процент от депутатската. 
Президентът Георги Първанов получава заплата, равна на две депутатски. Той би трябвало да взема 4458 лв., 
но ще получи с 66 лв. по-малко или 4392 лв. 
Председателят на парламента Цецка Цачева и премиерът Бойко Борисов пак ще получават по 3403, 80 лв. 
(155% от парите на редовия депутат). Ако действаше редовната схема без ограниченията, те трябваше да 
вземат по 3454,95 лв. Заместниците на парламентарната шефка, които получават по 145% от депутатската 
заплата, ще продължат да се разписват под 3184,20 лв. 
На равнището на декември м.г. ще останат и заплатите на министрите - 2964,60 лв. или 135% от парите на 
народен избраник. Иначе те щяха да получават месечно по 3009,15 лв. 
Поредната загуба в доходите на депутатите все пак е доста по-ниска от тази през първото тримесечие на т.г. 
Тогава те се простиха с по 240 лв. месечно, тъй като трябваше да вземат по 2436 лв., а не по 2196 лв., под 
които се разписват вече повече от година. 
Соня ГЪЛЪБАРОВА 
Колко взема властта 
Заплатите на президента, премиера, председателя на парламента, на министрите и на други висши 
длъжности в държавата са пряко зависими от депутатските. Така например президентът получава две 
депутатски заплати и ако те падат, намалява и неговото възнаграждение. 
- президент - 4392 лева 
- премиер - 3403 лева 
- шеф на парламента - 3403 лева 
- министър - 2964 лева 
 
Вестник Дневник 
 
√ Ударени от кризата професии се възраждат 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/05/11/1087861_udareni_ot_krizata_profesii_se_vuzrajdat/ 
Миналата година е била най-благоприятна за работещите в сферата на услугите. Ударени от кризата 
професии са се възродили - нараснало е търсенето на хора, а заплатите са се повишили. Това показват 
данните на Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на 2011 г., сравнени с година 
по-рано. 
Ръстът на заплатите в услугите е бил много по-голям от този в преработващата и добивната промишленост, 
въпреки че там производителността на труда и приносът към БВП на всеки зает са значително по-високи. Най-
голямо увеличение на заплатите пък са получили юристите, счетоводителите, консултантите, рекламистите, 
маркетолозите и социолозите. 
В края на март тази година средното възнаграждение в икономическата дейност "Професионални дейности и 
научни изследвания", в която влизат изброените професии, се е увеличило със 151 лв. - до 889 лв. Това е ръст 
от 20.5% спрямо същия месец на 2010 г., който е огромен дори и за периоди на икономически възход. 
Юристите, консултантите, рекламните агенти бяха сред най-силно засегнатите от стагнацията на пазара на 
труда. 
Официалната статистика отчита подобен огромен скок на възнагражденията и в икономическата дейност 
"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения". През март тази 
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година средната заплата в сектора, в който влизат производството на филми и телевизионни предавания, 
информационните технологии, издателската дейност, е стигнала 1453 лв., с което браншът е станал най-скъпо 
платеният. 
Тук "ракетата носител" са ИТ специалистите, чиито заплати не спират да се повишават, особено след идването 
в България на големи компании от бранша, които отвориха и много работни места. Значително са скочили 
възнагражденията и в търговията. 
Данните показват, че въпреки свиването на пазара на имоти през миналата година търсенето на брокери е 
било интензивно. Заетите в бранша са нараснали с цели 19% през периода януари - март. Зад този процент 
стоят 3500 нови работни места. 
Най-големи съкращения са направили предприятията от преработващата промишленост. От този бранш през 
миналата година са освободени 19 400 работници. Почти същият брой са уволнени от строителството, а от 
икономическата дейност "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" са съкратени 12 500 души. 
Данните на НСИ показват, че през първото тримесечие на 2011 г. средната заплата в България е нараснала с 
8.4% спрямо година по-рано и е стигнала 671 лв. Ръстът в частния сектор е 11.7%, а в обществения - 1.8%. 
Основната причина е съкращаването на ниско платените, неквалифицирани и неефективни работници. 
В някои браншове през тази пролет обаче има намаление на възнагражденията - финансовите и 
застрахователните дейности, държавното управление, образованието. Така чрез засичането на числата става 
ясно, че през декември миналата година голяма част от чиновниците са получили бонуси въпреки обявените 
от финансовия министър Симеон Дянков икономии. 
Традиционно НСИ отчита, че най-ниско платени са наетите в хотелите и ресторантите. Средната официална 
заплата в бранша през първото тримесечие на 2011 г. е била 432 лв. Според наблюдателите на пазара на 
труда подобни възнаграждения не отговарят на реалните. 
Твърдението се доказва и от многобройните проверки на инспекцията на труда, които показват, че масово 
бармани и готвачи се разписват за 300 лв., а получават много по-големи суми. 
 
√ Менда Стоянова: Компенсации ще получат само възрастните хора с най-ниски пенсии 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/05/12/1088007_menda_stoianova_kompensacii_shte_poluchat_samo/ 
Компенсации от по 136 лева ще получат само възрастните хора с най-ниски пенсии – до 230 лева, каза в 
ефира на Би Ти Ви председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова. 
Стоянова подчерта, че решението за това кой да получи допълнителна финансова помощ принадлежи изцяло 
на правителството, но според нея е по-добре такава да получат само най-бедните пенсионери, както и 
социално слабите и инвалидите. 
"Бюджетът на България не може да си позволи този разход", така Стоянова коментира изявлението на 
социалния министър Тотю Младенов, че компенсации ще има за всички пенсионери. 
Депутатът от ГЕРБ изрази очаквания, че бюджетът на държавата за тази година ще бъде преизпълнен, макар 
че за първото тримесечие има изоставане от плана с около 8%. "Най-бедните хора обаче трябва да бъдат 
компенсирани независимо дали бюджетът ще бъде преизпълнен или не", категорична бе Стоянова. 
Във връзка с предстоящите президентски избори, тя заяви, че ГЕРБ ще спечели още на първи тур. И отрече 
слуховете, че ще бъде кандидатът на партията за кмет на Пловдив. 
В интервю за в."Сега" Стоянова коментира изискването на НАП безработните, работили по трудов договор 
през изминалата година да подават данъчни декларации. " В парламента се опитваме да преценяваме 
въздействията от промени в законите, но не винаги можеш да се предвиди всяка ситуация. Мога да заявя 
само, че спорният текст ще бъде изчистен. Задължителната данъчна декларация за безработни, работили по 
трудов договор, ще отпадне", заявява тя. 
Осигурените са с 260 хил. по-малко   
През 2009 г. и 2010 г. работещите на трудов договор са намалели с 260 хил. Числото се разминава с 
данните за намаляването на заетите за същия период - над 300 хил. души, защото в тази графа 
официалната статистика поставя хората над 15 години, работили дори един час срещу заплащане. В по-
масовата категория попадат и тези, които не са на работа, тъй като ползват годишния си отпуск или 
са в болнични и майчинство. Намаляването на наетите с трудов договор обаче има по-голямо значение, 
защото оказва огромен негативен ефект върху приходите от данъци и осигуровки. Данните на НСИ 
показват, че намаляването на работещите продължава, но по-бавно. В края на март 2011 г. наетите са 
били с 1300 по-малко спрямо декември миналата година. За сравнение - през първото тримесечие на 2010 
г. намалението е било с 64 хил. души. Тогава беше отчетен и най-голям ръст на безработицата. 
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√ Високи цени раздуват износа и държат търговския баланс на излишък 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/11/1087768_visoki_ceni_razduvat_iznosa_i_durjat_turgovskiia/ 
Високите цени на горивата и суровините дават най-силен тласък на българския износ в началото на годината. 
Това се потвърди и от данните на Националния статистически институт за търговския баланс - за първото 
тримесечие той е с излишък от 92 млн. лв. при дефицит от 1.11 млрд. лв. за същия период на миналата 
година. 
Суровините и горивата заедно с хранителните продукти са най-бързо поскъпващите стоки в глобален мащаб и 
високите им цени са главната причина за излишъка. Данните за външната търговия само допълниха 
тенденцията, която се наблюдава вече няколко месеца. 
След като обзор на НСИ за индустрията показа, че продажбите в промишлеността растат много по-бързо като 
номинална стойност, отколкото като количества, сега се вижда, че високите цени са раздули стойността на 
износа. 
Самият излишък за тримесечието обаче се дължи на този през януари, когато износът превиши вноса със 186 
млн. лв., а през февруари и март има дефицити съответно от 60.9 и 33.2 млн. лв. Те обаче не заличават общия 
резултат. 
Общата стойност на износа за периода е 9.304 млрд. лв., или 55.6% ръст на годишна база, а внесените стоки 
са за 9.212 млрд. лв., което е годишен растеж само от 29.9%. 
Доминацията на суровините и горивата пък може да се види от разбивката на НСИ по групи стоки, 
формиращи износа. Подробни данни за общата търговия обаче са публикувани само за първите два месеца 
на годината (виж графиката), а за януари - март има разбивка по стоки само при търговията с държави извън 
Европейския съюз. 
И в двата разреза на износа (общо за януари и февруари и само с държави извън ЕС, но за цялото 
тримесечие) на първо място са посочени горивата. Техният дял в експорта е водещ като нарастване и в 
проценти спрямо миналата година, и в парично измерение. 
На второ място са артикулите, класифицирани според вида на материала (в тази категория попадат 
суровините, внесени за преработка в България, които след това се изнасят, и ишлемето). На трета позиция са 
суровите материали, добити у нас и пласирани зад граница. 
Най-облагодетелствани от тази ситуация са добивните компании, чиито разходи са формирани основно в 
България, но приходите им идват от продажба на суровини зад граница по международни цени. Другите 
печеливши са големите земеделски производители, които също формират част от приходите си в чужбина. 
Самата инфлация при суровините пък се подхранва от паричната политика на Федералния резерв и 
Европейската централна банка, като изключение прави само петролът, на който влияе и нестабилността в 
арабския свят. 
Ръстът на износа е добра новина за икономиката, но по отношение на агенцията по приходите е свързано с 
възстановяване, а не внасяне на данъци - такава е логиката на износа. Това заяви в интервю за в. "Труд" 
директорът на НАП Красимир Стефанов по повод рекордното нарастване на експорта - 60% на годишна база 
(основно горива и суровини) при прогнозиран ръст от 13% за 2011 г. 
Шефът на НАП изразява надежда, че няма да има трудности с постъпленията от данъка върху добавената 
стойност, които са салдо между възстановения и внесен ДДС. 
 
√ Държавата очаква реален ефект от е-правителството през 2013 г. 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/11/1087748_durjavata_ochakva_realen_efekt_ot_e-pravitelstvoto/ 
Реалните ефекти от навлизането на електронното правителство в България ще се усетят най-малко след две 
години, прогнозираха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията пред 
"Дневник". 
Причина е, че до средата на 2013 г. трябва да се осигури свързаност на селските райони с интернет и да бъдат 
дигитализирани и най-използваните административни услуги. Това е поредното забавяне на електронното 
правителство и реалното му функциониране. 
А за смисъла му освен облекчаване на бизнеса и гражданите говорят и цифрите - електродният вариант само 
на част от услугите ще доведе до икономии за над 80 млн. годишно. Паралелното развитие на мрежи за бърз 
интернет и административни е-услуги ще осигури инфраструктура за цифрова администрация в цялата страна 
и търсене на качествени електронни услуги, коментираха от транспортното министерство. 
До средата на 2013 г. се очаква да бъдат изградени мрежи за бърз интернет в селските райони, коментираха 
за "Дневник" от ведомството.  Паралелно с това през следващата година ще започне работата и по 
дигитализацията на най-използваните административни услуги. 
Тези два хода би трябвало да осигурят инфраструктура за използване на електронното правителство, от една 
страна, а от друга - да дадат качествено съдържание, което и новите, и старите интернет потребители да 
използват от държавната администрация. 
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Що се касае до интернет свързаността, "до този момент високата цена на проектирането и строителството на 
мрежи за широколентов достъп в отдалечени райони бе основната пречка за цифровото приобщаване на 
хората, които живеят там", коментират от МТИТС. Изчисления на ведомството показват, че около 80% от 
инвестицията в свързването на най-отдалечението райони са свързани със строителните дейности по 
изграждане на мрежите до тях. 
Държавата обаче ще се включи в покриването на част от тях, което "ще намали началната инвестиция на 
телекомуникационните оператори за навлизане в територии с население с по-ниски доходи". Плановете на 
МТИТС са изградените опорни мрежи да бъдат достъпни до всички компании без значение от технологията, 
която използват те. 
Планираната от държавата инвестиционна инициатива включва между 15 и 20 предварително определени 
отдалечени райони с около 92 общини. Те са разположени в т.нар. бяла зона по класификацията на 
Европейската комисия, т.е. в тях има много отдалечени селища. Общият брой на населените места, които ще 
бъдат обхванати от инвестиционната инициатива, е над 800, а в тях живеят между 430 и 480 хил. души, 
показват данните на МТИТС. 
Министерството на земеделието и храните, от друга страна, е започнало изследване на разпространението и 
използването на бърз интернет в селските райони, финансирано с европейски пари. То трябва да даде 
информация и за това кои ще бъдат "целевите райони за включване в бъдещи инвестиционни инициативи". 
Що се касае до услугите, Съветът по вписвания към министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщения е одобри нови 18 електронни услуги, които могат да бъдат качени на единния портал egov.bg. Те 
са разработени по проект на областна администрация - Плевен. "В Съвета по вписвания към момента са 
подадени 236 заявления за одобряване на електронни услуги или елементи от тях", коментират от МТИТС. 
През 2012 г. се очаква да бъдат разработени най-използваните е-услуги, така че "ведомствата по служебен 
път да удостоверяват факти и обстоятелства, които вече са регистрирани от друг административен орган, 
вместо гражданите и бизнесът да се редят ненужно по опашки", коментират от ведомството. 
Това трябва да доведе до икономии от 80 млн. лв., показват разчетите на МТИТС, правени на база спестяване 
на 5 минути от времето на държавния служител и 2 часа от това на клиентите на държавната администрация. 
Очакваните икономии са 80 млн. лв. при автоматизиране на 20 от регистрите, които са свързани с 10 и повече 
услуги и се ползват повече от 500 хил. пъти годишно. 
Приоритети в развитие 
- В процес на съгласуване е проект на постановление на Министерския съвет за създаване на Единна 
електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за националната сигурност. Той 
предвижда обединението на електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и Националната мрежа на 
държавната администрация (НМДА) 
- В момента проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения е в 
процедура на междуведомствено съгласуване, след което му предстои одобрение от правителството 
 
√ Правителството одобри бъдеща приватизация на Централния депозитар 
http://www.dnevnik.bg/pazari/finansi/2011/05/11/1087659_pravitelstvoto_odobri_budeshta_privatizaciia_na/ 
Законовите промени, които ще направят възможна приватизация на Централния депозитар (ЦД), вече са 
приети от правителството на днешното му заседание. Преди да влязат в сила новите текстове в Закона за 
публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), трябва да бъдат приети и от депутатите в парламента, които 
могат да ги променят. 
В сегашния си вид текстовете, подготвени от Министерството на финансите, предвиждат възможност 
акционери в депозитара да бъдат регулирани пазари и пазарни оператори, както и чуждестранни 
депозитарни и клирингови къщи. Други лица извън тях, БНБ, финансовото министерство, инвестиционни 
посредници и банки могат да държат не повече от 10% от капитала му. 
Според официалното съобщение на Министерския съвет предложените промени в Закона за ценните книжа 
ще позволят приватизацията и на Българската фондова борса. Преди няколко месеца МФ увеличи капитала 
на оператора под условие, с което стана собственик на малко над 50% от акциите в капитала му. Това беше 
направено с цел да се търси стратегически инвеститор, който би поискал контролен дял в борсата. 
Те предвиждат към депозитара да се създаде и фонд за изплащане на обезщетения, гласят друга част от 
промените. Той ще плаща компенсации за вреди, възникнали при работата на депозитара. Парите във фонда 
ще се набират от годишни вноски от всички членове на депозитара, както и от приходите на предприятието. 
Отделно ЦД вече ще има резервен фонд също като търговските дружества – в него ще влизат поне 10% от 
печалбата всяка година и допълнителни плащания от акционерите срещу издавани ценни книжа. Парите от 
фонда могат да се използват за покриване на загуби на компанията, а ако в него се натрупат повече средства, 
с тях може да се увеличава капиталът. 
По-детайлни изисквания се налагат и за ръководството на институцията – членовете му трябва да имат 

http://www.dnevnik.bg/pazari/finansi/2011/05/11/1087659_pravitelstvoto_odobri_budeshta_privatizaciia_na/


квалификация и опит на капиталовия пазар, да имат икономическо образование или такова по информатика. 
Те не трябва да са били в управлението на дружество, което е прекратено с несъстоятелност и са останали 
неудовлетворени кредитори. 
Когато предложените текстове влязат в сила, промени в правилника на депозитара ще могат да се приемат 
само с предварително одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, както е сега 
с Българската фондова борса. 
 
√ Брюксел подготвя реформа на Шенген още от 2010 г. 
http://www.dnevnik.bg/evropa/2011/05/11/1087898_brjuksel_podgotvia_reforma_na_shengen_oshte_ot_2010g/ 
Предложенията на Европейската комисия за по-добро управление на шенгенското пространство не са заради 
натиск от страна на Франция и Италия. Това заяви председателят на Еврокомисията Жозе Мануел Барозу във 
връзка с критиките, които евродепутатите отправиха във вторник, срещу обсъжданото възстановяване на 
граничния контрол в Шенген, съобщи EurActiv. 
Барозу припомни, че реформата на Шенген е планирана още от миналата година, доста преди началото на 
бежанския поток от Северна Африка. Решението за нея не е импулсивно, това не е импровизация, подчерта 
той. При настоящите обстоятелства обаче Европейският съюз спешно се нуждае от засилен контрол на 
безвизовата зона и на външните граници, посочи Барозу. 
През ноември 2010 г. Еврокомисията предложи механизъм за усъвършенстване на сегашната система от 
периодични проверки на място в държавите членки, за да се гарантира, че шенгенските правила се прилагат 
правилно по всяко време и безопасността на Европа е осигурена. "Свободното движение за Европа е това, 
което е фундаментът за сградите", каза той пред евродепутати и подчерта, че възстановяването на граничния 
контрол в шенгенското пространство е възможно, но само при извънредни ситуации, именно когато има 
заплаха за сигурността на страните от ЕС и гражданите им. 
Промените се отнасят само за настоящите членки на Шенген и нямат общо с разширяването на 
пространството, поясни негов говорител. Но според министъра на вътрешните работи на Германия Ханс-
Петер Фридрих това ще направи по-лесно присъединяването на Румъния и България. 
Идеята е, че механизъм за възстановяване на граничния контрол в Шенген ще действа като гаранция и 
защита на сегашните членове срещу евентуални проблеми, идващи от все още не докрай готовите две 
балкански държави. 
В момента член 23 на Кодекса на шенгенските граници постановява, че временното въвеждане на граничен 
контрол по вътрешните граници е възможно, но само при "сериозна заплаха за обществения ред или 
вътрешната сигурност". 
До момента този текст е използван главно за спортни събития или при международни срещи на върха, при 
които е необходима засилена охрана. Според Европейската комисия тази част от шенгенското 
законодателство не е достатъчно ясна и трябва да се уточнят условията, при които възстановяването на 
граничния контрол се задейства. 
Брюксел подчерта неведнъж, че тези промени в никакъв случай не означават разпадане на Шенген. Най-
малко защото обособяването на зона без граничен контрол лежи в договорите на ЕС и съответно не може да 
бъде пренебрегната. 
Жозе Мануел Барозу подчерта, че промените на Шенген са необходими и за да се избегне тенденцията на 
едностранни решения на държави членки. Ако не засилим съществуващите механизми, държавите ще 
продължат да действат сами, тъй като ще бъдат окуражени да го правят, предупреди още председателят на 
Еврокомисията. 
По този начин ще бъде избегнат и рискът от още аргументи на популисти и екстремисти, смята Барозу, като 
допълни, че Еврокомисията ще устои на всеки натиск. 
Евродепутати от всички политически групи обаче не приеха тези обяснения и дори обвиниха Европейската 
комисия, че се е огънала под натиска на Париж и Рим, към чието предложение за реформи на Шенген в 
началото на седмицата се присъедини и Германия. Те разкритикуваха опитите за заобикаляне на 
европейските принципи за "пространство без граничен контрол" по време на дискусия в пленарната зала в 
Страсбург. 
Някои от изказалите се членове на Европарламента изразиха съмнения, че криза в имиграцията изобщо 
съществува. Германският евродепутат от Европейската народна партия Мартин Вебер отбеляза, че Швеция 
приема по 25 000 бежанци на година, "но това не е поставило Шенген под въпрос". Даниел Кон-Бендит от 
групата на зелените отбеляза също, че ЕС е приютил много бежанци по време на войната в Босна, когато 
"Германия прие няколко стотици хиляди (бежанци) и не потъна". 
 
 
 

http://www.dnevnik.bg/evropa/2011/05/11/1087898_brjuksel_podgotvia_reforma_na_shengen_oshte_ot_2010g/


Вестник Пари 
  
√ Какави субсидии може да получат работодателите 
http://pari.bg/static/pdf/pages/20.pdf 
 
 
Вестник Класа 
 
√ Приходите на едрия бизнес у нас растат с 3,25% до над €38 млрд. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/168229_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D
1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD
%D0%B5%D1%81+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D1
%81+3%2C25%25+%D0%B4%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%E2%82%AC38+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%
B4. 
Едрият бизнес у нас излиза от кризата. Това сочи проучване на независимата агенция CBN. Според нейните 
разчети той се състои от около 160-180 компании, като 100 от тях са първенци по приходи, печалба, наети и 
активи.  
През 2009 г. сумарните приходи (общо 38,3 млрд. евро) на първите предприятия в листата показват ръст от 
3,25%. Приходите на фирмите (общо 6,49 млрд. евро) само от нефинансовия сектор са с ръст от 2,92% за 
периода 2010/2009. Добрата новина е, че ако се запазят тези резултати, ще са много по-добри от кризисния 
спад в сумарните приходи на Топ 100 за периода 2009/2008 в България от цели -20,1%. Това би означавало, че 
едрият бизнес в страната е "стъпил" вече на здраво през 2010 г. и може да се очаква тази стабилизация да се 
пренесе към малките и средните предприятия през 2011 г., посочват експертите от CBN. 
Минималният приход, за да влезе фирма в клуба на стоте най-големи за 2009 г., е 103 млн. долара. В 
голямата си част това са чуждестранни инвеститори, държавни монополи и големи български дистрибуторски 
компании. 
Интересни изводи следват и от факта, че ръстът в приходите на 25-те най-големи банки е абсолютно 
идентичен с ръста на приходите на 25-те компании от едрия бизнес. 
Резултатите на тези компании са показателни за общото състояние и тенденции на бизнеса в България. През 
2009 г. официално 100-те най-големи публични компании отчетоха общ спад на приходите със 17%, през 2008 
г. постъпленията им нараснаха с толкова.  
Според друг анализ на CBN първите резултати на 25 технологични компании, публикували баланси за 
2010/2009, показват, че бизнесът на фирмите, ориентирани към вътрешния пазар, за втора поредна година 
слиза безпомощно надолу. Софтуерните компании пък показват първи признаци на излизане от кризата. 
Повечето от тях отдавна работят и на външни пазари, така че за тях това е по-нормално, отчитат експертите. 
Ако общата тенденция на продажбите 2010/2009 в бизнеса с хардуер и услуги за вътрешния пазар се запази и 
в останалите фирмени отчети, съчетано с разочароващото първо тримесечие на 2011 г., много вероятно е ИКТ 
компании да започнат да освобождават персонал, включително е възможно и замразяване на отделни 
дейности. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Борисов пенсионира Митрева 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-05-12&article=367288 
Шефката на НОИ Христина Митрева ще бъде пенсионирана. Това съобщи за "Стандарт" премиерът Бойко 
Борисов. При посещението си в Стара Загора той намекна за рокадата. На въпрос на БТА защо за първи път 
сираците абитуриенти не са си получили пенсиите за май, Борисов отсече: "Скоро време шефът на НОИ ще 
бъде пенсиониран и освободен. Ще възложа на Дянков да провери казуса." Вицепремиерът веднага се 
намеси и отрече да има закъснение в изплащането на парите. "Не се е случило и няма да се случи", 
категоричен бе финансист номер 1.  
62-годишната Христина Митрева работи в НОИ от 1997 г. Тогава тя е назначена за главен актюер в института. С 
идването на кабинета на ГЕРБ дамата бе поканена от социалния министър Тотю Младенов за негов 
заместник. През март 2010 г. тя бе избрана от парламента за управител на НОИ, след като тогавашният шеф 
Сотир Ушев подаде оставка. С връщането на Митрева в НОИ обаче гръмна скандал - дамата бе обвинена в 
конфликт на интереси, тъй като се водеше консултант на социалния министър, за което получаваше 
възнаграждение от 700 лева месечно. Освен това тя не даде добър пример, тъй като преди да стане зам.-
министър, взе 31 бона от неизползвани стари отпуски в НОИ. 
Само преди седмица Христина Митрева предложи допълнителна осигуровка за старини.  

http://pari.bg/static/pdf/pages/20.pdf
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http://www.klassa.bg/news/Read/article/168229_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D1%81+3%2C25%25+%D0%B4%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%E2%82%AC38+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-05-12&article=367288


 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Сега 
 
√ Над 90% от българите вярват, че полицаите и съдиите вземат рушвети 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9151&sectionid=2&id=0000401 
Българинът няма никакво доверие в полицията и съда - над 90% от хората смятат, че служителите на реда 
вземат подкупи, а 94.9 на сто са убедени, че рушвети прибират и съдиите. Това сочи сондаж на Центъра за 
изследване на демокрацията (ЦИД). Проучването регистрира и още един тревожен факт - масово е мнението, 
че много по-възможно е беден да попадне в затвора, отколкото богат. 
Изследването е част от голям европейски проект, в който мозъчен тръст - включително представители от 
Оксфорд и Кралския колеж в Лондон, се опитва да изработи индикатори за изчисляване на доверието в 
съдебната система. Някои от въпросните показатели вече са факт и чрез тях е направено пилотно проучване в 
пет държави - България, Италия, Литва, Чехия и Франция. 
И това проучване затвърждава правилото, че българинът е на последно място в целия Европейски съюз по 
доверие в институциите си. Същият резултат е получен и по отношение на наказателното правораздаване и 
неговите изразители - полицията и съда. Повече от половината население не вярва на МВР. Още по-трагично 
е положението за съда - недоверието към него е над 80 на сто. Само литовците вярват по-малко на своята 
полиция, но пък са с много повече доверие в магистратите си, обяви социологът Тодор Галев. 
Мнозинството от българите - 80%, смятат, че престъпленията са част от живота у нас и се притесняват, че 
могат да пострадат. В същото време едва 20 на сто отговарят, че това оказва влияние на качеството на техния 
живот. Според социологическата интерпретация това означава, че престъпното поведение се възприема като 
част от начина на живот. 
Според повече от половината българи съдилищата допускат грешки, които позволяват виновните лица да 
бъдат оправдани. Според 72 процента от хората съдът няма безпристрастно отношение към обвиняемите, 
когато става дума за техния икономически, политически или социален статут. На практика това означава, че 
гражданите са убедени - богатите виновни не ги съдят и те не попадат зад решетките. 57% смятат, че съдът се 
поддава и на политически натиск. 
Ниското доверие в полицията и съда е довело до ситуацията, в която само малко над 50 на сто от 
престъпленията да бъдат регистрирани. 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
Практиката на МВР да демонстрира чрез акции по задържане и после да прехвърля цялата отговорност върху 
съда има ефект единствено в краткосрочен план. В дългосрочен това още повече намалява доверието в 
ефикасността на цялата система, сочи изследването на ЦИД. Като голям проблем се отчита корупцията в 
системата на наказателното правораздаване - институциите не чистят и не наказват корумпираните си 
служители. 
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