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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

АИКБ 
 
√ АИКБ отчита рекордно повишение от 2.96 пункта на размера на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2016 
г. 
За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България оповести стойността на Композитния индекс 
„Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от 
икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в 
динамиката на Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика. 
Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а 
през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ 
нараства рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на 
статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта – на увеличението на социологическия компонент. 
Основни причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2016 
г. са два вида: 
– Вътрешни: 
• Финансова и икономическа стабилност; 
• Предприети са редица мерки за подобряване на бизнес средата в страната и за ограничаване на „сивата“ икономика; 
– Външни: 
• Ръст на европейската и световната икономика, което се отразява в увеличаване на обема на износа на България; 
• Намаляване на мигрантския натиск по границите на България. 
Основните причини задържащи засилването на положителните тенденции в изменението на Композитния индекс 
„Икономика на светло“ през 2016 г. също са два вида: 
– Вътрешни: 
• Липса на реформи или недостатъчни реформи в сектори, в които те са спешно нужни, като – правосъдие, сигурност, 
обществени поръчки, здравеопазване, образование и енергетика. Категорично най-неблагоприятно е влиянието на 
състоянието на образованието и пазара на труда, като липсата на квалифицирана работна ръка е най-големия проблем 
на българските предприемачи; 
• Новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата, довело до повече „сиви“ практики след 
нискоквалифицираните работници и служители и дисбаланси между възнагражденията им спрямо 
средноквалифицираните работници и служители. 
– Външни: 
• Брекзит; 
• Санкции и контрасанкции ЕС – Русия; 
• Несигурност на Балканите, в Украйна и Близкия изток. 

 
БНТ 
 
√ Сивият сектор намалява 
Сивият сектор у нас намалява. Това отчитат от Асоциацията на индустриалния капитал. Основни причини за 
подобряването на средата са по-добрата събираемост на данъците, по-високия износ, както и липсата на политическо 
напрежение. Все пак, почти 1/3 от бизнеса продължава да се прави на тъмно. 
Делът на сивия сектор за миналата година е 28 на сто. За сравнение 2010-а е бил 36%. В Европа средно е 15%. 
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Този проблем се явява в нелоялна конкуренция, 
неплащайки осигуровки, данъци и укривайки приходи, черпят от своето виновно поведение конкурентни предимства, 
като по този начин снижават себестойността на продаваните стоки и услуги. Бизнесът в България да укрива данъци, това 
е моралното оправдание, защото техните пари не се разходват ефективно. 
Сивият сектор може и да намалява, но хората често страдат от некоректни работодатели - като Мария Петкова, която 
един месец работи в таксиметрова фирма, без договор и затова напуска. 
Мария Петкова: Де факто не ми пусна договора, аз съм ходила нощни смени и не съм си взела заплатата. Как да 
сигнализирам, като нямам договор, той ме лъжеше днеска, утре, вдругиден, така ги зарибява всичките. Има хора, на 
които им дължи по 5000, по 3000, по много пари 
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Стефан Петранов - създател на индекс "Икономика на светло": Има твърде много хора, които работят при условия 
получават възнаграждения различни от това, което пиша в официалните договори и тази слабост продължава.  
Такъв е случаят на Анжелина Иванова от Враца. По договор трябва да получава 650 лева, но всъщност...парите са 390 
лева.  
Анжелина Иванова: Работя на процент, който вече 5 месеца не е изчислен и не се е дал на ръка този процент, дали 
изобщо ще се изчисли не се знае, почивай един ден при условие, че в договора пише два почивни дни. 
Хората се страхуват да сигнализират за нарушенията, защото виждат как некоректните работодатели остават ненаказани 
от закона.  
Бизнесът иска ограничаване на безкасовите плащания като мярка срещу сивия сектор. 
Вече има готов законопроект, подготвен от Министерството на финансите. Според него от 1 август плащанията в брой ще 
са до 5000 лева, а от 1 януари 2019 г. - до 1000 лева. Предстои парламентът да го разгледа. 
Повече вижте в репортажа. 
 
БТВ 
 
√ Сивата икономика се свива с близо 3% 
През 2016 г. е достигнала ниво от 28,12 на сто 
С близо 3% намалява сивата икономика през 2016 г. и достига ниво от 28,12 на сто при 31,08% през 2015 г. Данните са на 
база на композитния индекс "Икономика на светло" за 2015 г., който отчита дял от 68,92 на сто на законния бизнес, 
докато през 2016 г. индексът е 71,88 на сто. Показателят е разработен от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
Анализите сочат още, че размерът й е по-голям в сектори като строителството, туризма, услугите и търговията на дребно. 
Като нова мярка за борба със сивите практики се предвижда намаляване на плащанията в брой. 
Никола Чакъров предпочита плащания по банков път за по-големите покупки. Сега планира да купи хладилник, за който 
също няма да даде пари в брой. Той е категоричен, че така бюджет се управлява по-лесно, защото имаш наличен архив 
на плащанията. 
В бъдеще обаче, ако Никола иска да купи по-скъп хладилник, може да няма избор как да го плати. Промени в данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, внесени за разглеждане в парламента, предвиждат още от този август кешовите 
плащанията да бъдат ограничени от 10 на 5000 лева. След две години – на 1000. 
Целта е да се свие още сивата икономика. Според някои търговци, които продават по-скъпи стоки, промените няма да 
засегнат коректните на пазара. 
Йордан Вакъвчиев, който е управител на магазин за техника, посочи, че клиентът ще види къде нещата се случват както 
трябва да бъде според закона и ще избере да пазарува там. 
От асоциацията на индустриалния капитал не смятат, че много търговци ще си позволят лукса да укриват обороти. Васил 
Велев коментира, че при такива ограничения глобите са много големи и търговците няма да си позволяват да не 
изпълняват тези разпоредби. 
Според асоциацията промените трябва да се правят плавно, за да може бизнесът да се адаптира. Намаляването на 
разплащанията в брой може да се окаже пречка в малки населени места, където банковата мрежа не е добре развита. 
По думите на проф. д-р Стефан Петранов, създател на композитния индекс, изсветляването на икономиката ни, би могло 
да е и много по-голямо, след като оценките в ЕС за дела на сивата икономика средно са 12 - до 15 на сто. 
Добър резултат, но не е достатъчен и трябва да се работи още, за да се стигне до средните европейски нива и България 
да се доближи страни като Германия, Австрия и Дания, където сивата икономика е 5 – 6%, допълни Петранов. 
Той отбеляза, че икономиката би изсветляла още повече, ако се направят съществени реформи секторите - "правосъдие", 
"сигурност", "обществени поръчки", "здравеопазване, " образование", " енергетика". По дял на "сива икономика" 
България е съпоставима с Гърция, Румъния и Хърватия и Южна Италия. 
Спад има и при показателя, свързан с пазара на труда - работата с договори на пълно възнаграждение. Петранов отчете 
като голяма слабост на трудовия пазар продължаващата практика да има твърде много хора, които получават 
възнаграждения, различни от това, което им пише в официалните договори. Показателят, който се задържа на нива от 
2015 г. е този за обществените поръчки. 
От миналата година бизнесът сигнализира за най-съществения проблем - образованието и липсата на работна ръка, 
както и за структурните проблеми на пазара на работна сила, напомниха от работодателската организация в коментар за 
причините за сивата икономика. 
За засилването й допринася и практиката от последните години да се повишава минималната заплата и минималните 
осигурителни прагове, което според бизнеса става не на базата на обективни, фундаментални икономически показатели 
и води до "притискане" на фирмите и особено на малките. Сред другите пречки пред изсветляването на икономиката е 
брекзит, оставащите санкции и контрасанкции между ЕС и Русия. 
 
Европа ТВ 
 
√ Продължава тенденцията за изсветляване на българската икономика 
За поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България представи своя композитен индекс "Икономика на 
светло". Според последните данни той достига най-високата си стойност през изминалата 2016 година, като сивия сектор 

http://news.bnt.bg/bg/a/siviyat-sektor-namalyava
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вече е 28 на сто. Работодателската организация отдава това на по-добрата координация между държавата, социалните 
партньори и всички заинтересовани лица. 
Сивата икономика в България е под 30 пункта през 2016 г. Това показва композитен индекс „Икономика на светло“. 
Данните представиха проф. Стефан Петранов, ръководител на екипа, създал индекса и Васил Велев, председател на 
АИКБ.  
Причини за положителните тенденции са финансовата и икономическата стабилност, мерките за подобряването на 
бизнес средата и ръстът на световната икономика. Дялът на сивата икономика в ЕС е средно 15%, така че има върху какво 
още да се работи, коментираха още от Асоциацията на индустриалния капитал. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Блумбърг ТВ 
 
√ Как България ще се справи със сивата икономика 
Добрин Иванов, Никола Зикатанов и Лидия Шулева във В развитие, 12.06.2017 
Тенденцията е към изсветляване на българската икономика. Това каза Добрин Иванов, изп. директор на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) в интервю за бизнес редактора на Bloomberg TV Bulgaria Таня Харизанова от 
церемонията Годишни награди "Икономика на светло 2016" на АИКБ. 
"АИКБ композира композитен индекс, който изчислява делът на сивата икономика. Тази година индексът е 71,78. 
Индексът не само се покачва, но и това се случва с по-бързи темпове".  
Номинациите за годишните награди са в три категории - за организации и нормативен акт, допринесли за изсветляване 
на икономиката, втората е за личност и третата е за медия, обясни събеседникът. "Във всяка категория има по четири 
номинирани".  
"Работата трябва да продължи с много по-големи темпове. Борбата със сивата икономика не е само работа на 
администрацията и на неправителствения сектор. Трябва да има нетърпимост в обществото", допълни Иванов.  
За бизнеса е проблем нелоялната конкуренция, която срещаме - при заобикаляне на социални плащания или неотчитане 
на продажби.  
Мащабът на едно предприятие е пропорционален на загубите, които то търпи в следствие на сивата икономика и 
нелоялната конкуренция, която се ражда в следствие на нея, обясни от своя страна Никола Зикатанов, зам.-председател 
на АИКБ.  Освен това професии, като лекари, учители, полицаи зависят от плащанията към бюджета, а единственият 
начин да се задържат най-добрите специалисти е да им се осигури достойно заплащане, каза още събеседникът. "За това 
сме принудени да признаем, най-сетне, че не може да си спестяваме това, което дължим на държавата, а да очакваме от 
нея грижа, каквато ни се струва, че трябва да има към нас".  
Причините за това сивата икономика да има голям дял в България е все още ниската конкурентоспособност на редица 
компании. Ние тръгнахме с много нисък старт, конкурентоспособността бе твърде ниска на фона на планираната 
икономика и този преход към нормална конкурентна среда отне доста време. Това е и една от причините компаниите, 
които не са достатъчно конкурентоспособни, да отиват в сивия сектор, за да оцеляват по някакъв начин. Това заяви 
Лидия Шулева, член на журито на Годишните награди "Икономика на светло 2016". "Всички мерки, които се вземат е да 
се намалява тази тенденция, защото те вредят не само на компаниите, които работят на светло, но  и като цяло нанася 
вреда на обществения сектор. От друга страна неформалния сектор е главен източник на корупция". 
За повече информация вижте репортажа. 
 
В. Труд 
 
√ АИКБ: До 28% падна сивата икономика в страната (обзор)  
Средната стойност за ЕС е 15% 
С близо 3 пункта до 28,12% се свива делът на сивата икономика в България през 2016-а на годишна база. Това показват 
данни от проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Работодателската организация е 
разработила индекс „Икономика на светло“, който анализира от 2010 година насам. Според изчисленията на бизнеса за 7 
години той е нараснал с над 7%. 
„Причините са финансовата и икономическата стабилност на страната, мерките за подобряването на бизнес средата и 
ръстът на европейската и световната икономика. Това се отразява на увеличения обем на износа, както и на 
намаляването на мигрантския натиск по границите“, заяви проф. Стефан Петранов, ръководител на екипа, създал 
индекса. По думите му показателят средно за Европейския съюз е 15%, а във водещи икономики в Европа като тези на 
Германия, Австрия и Дания, сивата икономика е ограничена до 5-6%. 
„Липсата на реформи в правосъдието, сигурността, обществените поръчки, здравеопазването, енергетиката и 
образованието спъват изсветляването на икономиката ни“, заяви Петранов. Основни проблеми в борбата с 
неформалната икономика продължават да са неблагоприятното състояние на образователната система и дисбалансите 
на пазара на труда. 
Секторите с най-голям дял сива икономика у нас са строителството, туризма, услугите и търговията на дребно. 
„В тези браншове има най-много нередности“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Той предупреди, че 
държавата губи милиарди годишно от сивата икономика. 
Велев отново напомни, че АИКБ продължава да настоява за ясен механизъм за определяне на минималната работна 
заплата, тема по която властта, бизнесът и синдикатите говорят на различни езици. 

http://www.tvevropa.com/bg/news/economics/view/124946
http://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2017-06-12/kak-balgariya-shte-se-spravi-sas-sivata-ikonomika
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√ Продължава изсветляването на икономиката ни 
Сивата икономика ощетява фиска с милиарди лева годишно. Това предупреди председателят на АИКБ Васил Велев по 
време на пресконференция за представяне на композитния индекс "Икономика на светло" за 2016. 
Около 40% е нивото на сивата икономика в началото на членството ни в ЕС. За десетте години членство има тенденция 
към изсветляване на икономиката, изказа задоволство Велев. И през 2016 се отчита изсветляване на икономиката. 
Мощно средство за изсветляване на икономиката е ефективността на публичните финанси, по думите на председателя на 
АИКБ. 
Композитният индекс "Икономика на светло" за 2016 отчита увеличение на стойността си с 2,96 пункта. От тях 2,80 пункта 
се дължат на статистическия компонент на композитния индекс и 0,16 пункта на увеличението на социологическия 
компонент. 
След анализ на двата компонента се прави извод, че повишаването на стойността му отразява не само обективни 
положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия подиндекс, но и положителна 
промяна в оценките на бизнеса и работниците и служителите за динамиката и дела на неформалната икономика. 
Основните причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс през 2016 са вътрешни като 
финансова и икономическа стабилност, както и предприетите мерки за подобряване на бизнес средата и за 
ограничаване на сивата икономика. Външните фактори са ръст на европейската и световна икономика, което се отразява 
в увеличаване на обема на износа на България, както и намаляване на мигрантския натиск по границите на България. 
В същото време има фактори, които спъват засилване на положителните тенденции в изменението на индекса като 
липсата на реформи като правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, енергетика, образование. 
Категорично, според АИКБ, най-неблагоприятно е влиянието на състоянието на образованието и пазара на труда като 
липсата на квалифицирана работна ръка е най-големият проблем на българските предприемачи. 
Новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата, също води до сиви практики сред ниско 
квалифицираните работници. 
Все пак позитивно е, че като цяло се вижда тенденция за изсветляване на икономиката. Политическата стабилност се е 
отразила в положителен план на икономиката ни. Според АИКБ липсата на остра политическа конфронтация елиминира 
голяма част от вътрешнополитическите стресови фактори за бизнеса и предприемачеството.  
Изборите през 2015 и 2016 за кметове, президент и референдум не са довели до миграция на предприемачеството към 
сивия сектор. 
Бизнесът продължава да настоява за определяне на ясен механизъм за определяне на минималната работна заплата. 
В страните в ЕС, където няма регламентирана месечна минимална заплата, безработицата е с 40%по-ниска, а средно 
претеглената работна заплата е 
1,66 пъти по-висока. Строителство, туризъм, търговия на дребно остават секторите с най-голям дял на сива икономика. 
Шампион по сивота остава строителният бранш. Васил Велев е доволен от отстъплението на сивия сектор. Сивата част е 
била 35,40% през 2010, през 2016 е спаднала до 28,22%. Излизаме от страните с голям дял на сивата икономика и се 
доближаване до държавите със среден дял, отчете още председателят на АИКБ. 
 
Дарик 
 
√ Сивата икономика през 2016 г. намалява 
С близо 3% намалява сивата икономика през 2016 г. и достига ниво от 28,12% при 31,08 на сто през 2015 г. Данните са на 
база на композитния индекс "Икономика на светло" за 2015 г., който отчита дял от 68,92% на законния бизнес, докато 
през 2016 г. индексът е 71,88%. Показателят е разработен от Асоциацията на индустриалния капитал в България и бе 
представен на пресконференция в Асоциацията. 
В секторен план размерите на сивата икономика от последните години остават без промяна за "лидиращите" отрасли - 
строителството, туризъм, услуги, търговията на дребно, каза на пресконференция проф. д-р Стефан Петранов, създател на 
композитния индекс. 
Петранов посочи, че изсветляването на икономиката ни, би могло да е и много по-голямо, след като оценките в ЕС за 
дела на сивата икономика средно са 12 до 15%. 
"Добър резултат, но не е достатъчен и трябва да се работи още, за да се стигне до средните европейски нива и България 
да се доближи страни като Германия, Австрия и Дания, където сивата икономика е 5-6%", допълни Петранов. 
Той отбеляза, че икономиката би изсветляла още повече, ако се направят съществени реформи в секторите - 
"правосъдие", "сигурност", "обществени поръчки", "здравеопазване, " образование", " енергетика". Стефан Петранов 
посочи, че по дял на "сива икономика" България е съпоставима с Гърция, Румъния и Хърватия и Южна Италия. 
 
Actualno.com 
 
√  АИКБ отчете свиване на сивата икономика в България  
С близо 3% намалява сивата икономика през 2016 г. и достига ниво от 28,12% при 31,08 на сто през 2015 г. Данните са на 
база на композитния индекс "Икономика на светло" за 2015 г., който отчита дял от 68,92% на законния бизнес, докато 
през 2016 г. индексът е 71,88%. Показателят е разработен от Асоциацията на индустриалния капитал в България и бе 



5 

 

 

представен на пресконференция в Асоциацията. В секторен план размерите на сивата икономика от последните години 
остават без промяна за "водещите" отрасли - строителството, туризъм, услуги, търговията на дребно, каза на 
пресконференция проф. д-р Стефан Петранов, създател на композитния индекс, предаде Дарик. 
Според експертите от 2010 г. насам се наблюдава положителен тренд. Всички показатели на индекса – широки пари, 
ДДС, акцизи, и търговия се повишават, само търговията със страни извън ЕС намалява, но според Петранов, при 
окончателните данни през септември това може да се промени. Петранов посочи, че изсветляването на икономиката ни 
би могло да е и много по-голямо, след като оценките в ЕС за дела на сивата икономика средно са между 12 и 15%. 
"Добър резултат, но не е достатъчен и трябва да се работи още, за да се стигне до средните европейски нива и България 
да се доближи страни като Германия, Австрия и Дания, където сивата икономика е 5-6%", допълни Петранов. Той 
отбеляза, че икономиката би изсветляла още повече, ако се направят съществени реформи в секторите - правосъдие, 
сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, образование,  енергетика. Стефан Петранов посочи, че по дял на сива 
икономика България е съпоставима с Гърция, Румъния и Хърватия и Южна Италия. 
Причини за положителните тенденции са финансовата и икономическата стабнилност, мерките за подобряването на 
бинзес средата и ръстът на световната икономика, пише Труд. 
 
Еconomic.bg 
 
√  АИКБ отчете свиване на сивата икономика 
Композитният индекс "Икономика на светло" нараства рекордно с 2,96 пункта през 2016 г. 
За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България оповести стойността на Композитния индекс 
„Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от 
икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в 
динамиката на Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика. 
Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а 
през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ 
нараства рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на 
статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта - на увеличението на социологическия компонент. 
Анализът на изменението на двата компонента на Композитния индекс води до извода, че повишаването на стойността 
му отразява обективни положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, 
заедно с положителната промяна в оценките на бизнеса и работниците за дела на неформалната икономика, което се 
отчита от социологическия му под-индекс.  
Увеличението на стойността на статистическия индекс отчита подобрение във всички сфери на наблюдение на „сивата“ 
икономика. Увеличението на стойността на социологическия компонент се обяснява с повишаването на общата 
икономическа стабилност през 2016 г., което е по-силно усетено от работодателите, чиято оценка отбелязва ръст с 0,19, 
докато работниците и служителите увеличават стойността на своя дял от социологическия компонент с 0,07. 
 
В. Стандарт 
 
√  Сивата икономика се сви с 3% 
С близо 3 процентни пункта е намаляла сивата икономика в България през миналата година, достигайки ниво от 28,12% 
спрямо 31,08% през 2015 г. Това сочат данни от композитния индекс "Икономика на светло", разработен от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. Показателят е международно признат иновативен модел за измерване на светлата 
част от икономиката, съобщи неговият създател проф. Стефан Петранов от АИКБ. 
От 2010 г. до 2016 г. икономиката на светло у нас се е увеличила с близо 7,3 пр. пункта, като през миналата година е 
достигнала 71,88%. 
Причини за положителните тенденции са финансовата и икономическата стабнилност, мерките за подобряването на 
бинзес средата и ръстът на световната икономика. 
Причините за свиване на неформалната икономика са засилване на борбата на всички правителства с промени в 
нормативната база, по-важните от които са свързването онлайн на търговските обекти с Националната агенция за 
приходите, възстановяване на митническото дознание, въвеждането на измервателни прибори на алкохолни продукти и 
горива, засилване и по-добрата координация на проверките на трудовите инспекции. 
„Всички показатели на индекса – широки пари, ДДС, акцизи и търговия се повишават, само търговията със страни извън 
ЕС намалява", отбеляза Стефан Петранов, но заяви, че при окончателните данни през септември цифрите могат и да се 
променят. 
Той пресметна, че от социологическия компонент на индекса само при обявяването на пълното възнаграждение при 
основна работа с договор има спад през миналата година в сравнение с 2015 г. 
Професорът оцени постигнатия резултат като "добър, но недостатъчен" и заяви, че трябва да се работи още, за да се 
стигне до средните европейски нива и България да се доближи до страни като Германия, Австрия и Дания, където сивата 
икономика е 5–6%. Сега по дял на „сива икономика" нашата страна е съпоставима с Гърция, Румъния, Хърватия и Южна 
Италия. 
В секторен план размерите на сивата икономика от последните години остават без промяна по отрасли, които и досега са 
лидери - строителството, туризъм, услуги, търговия на дребно. 
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Kaпитал 
 
√ Сивата икономика се е свила през 2016 г. 
Според АИКБ фактори са мерките за намаляване на административната тежест за бизнеса, финансовата и 
икономическата стабилност на страната и увеличеният износ 
Неформалната икономика в страната се е свила значително през миналата година. Това показва композитният индекс 
"Икономика на светло" за 2016 г., изготвян от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той се 
изчислява от 2011 г., като се повишава постепенно почти всяка година с изключение на 2014 г., когато отчете спад. 
Сегашното увеличение на индекса с почти 3 процентни пункта е рекордно и според АИКБ се дължи на мерките за 
подобряване на сивата икономика и намаляване на административната тежест за бизнеса, финансовата и 
икономическата стабилност на страната, увеличения износ и намаляване на мигрантския поток по границите на 
България.  
Какво се следи 
Индексът се състои от два компонента - единият е статистически и отчита фактори като широки пари, коректно 
възстановяване на ДДС, плащане на акциз, неформално заети и износ, а другият е наречен социален и следи 
възприятията на бизнеса и работещите за неформалната икономика в страната. За 2016 г. увеличението на стойността на 
статистическия подиндекс отчита подобрение във всички сфери на наблюдение на сивата икономика. 
Бизнесът и работещите също са дали по-добри оценки за неформалната част от икономиката, като според тях тя 
намалява както в посока издаване на касови бележки след покупка, така и по линия на трудовите договори и 
деклариране на доходите за данъчни цели. 
Какво пречи 
От АИКБ посочват няколко условия, при които сивата икономика би се свила по-бързо. Разделят факторите на вътрешни и 
външни. Сред вътрешните фактори тя да не намалява са липса на реформи или недостатъчни реформи в сектори 
правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, образование и енергетика. Според работодателската 
организация рязкото административно повишаване на минималната работна заплата също води до повече "сиви" 
практики сред нискоквалифицираните заети. Правителството междувременно анонсира ръст на минималното 
възнаграждение със стъпка от по 50 лв. на година до 2020 г. Така от 460 лв. в момента след три години трябва да 
достигне 610 лв. 
Сред външните фактори, които влияят в посока засилване на сивия сектор в икономиката според АИКБ, са Brexit, санкции 
и контрасанкции за търговията между ЕС и Русия, несигурност на Балканите, в Украйна и Близкия изток. 
 
Novinite.bg 
 
√ Сивият сектор у нас намалява 

Сивият сектор у нас намалява. Това отчитат от Асоциацията на индустриалния капитал. Основни причини за 
подобряването на средата са по-добрата събираемост на данъците, по-високия износ, както и липсата на политическо 
напрежение. Все пак, почти една трета от бизнесът продължава да се прави на тъмно, предаде БНТ. 
Делът на сивия сектор за миналата година е 28 на сто. За сравнение 2010-та е бил 36%. В Европа средно е 15%. 
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Този проблем се явява в нелоялна конкуренция, 
неплащайки осигуровки, данъци и укривайки приходи, черпят от своето виновно поведение конкурентни 
предимства,като по този начин снижават себестойността на продаваните стоки и услуги. Бизнесът в България да укрива 
данъци, това е моралното оправдание, защото техните пари не се разходват ефективно. 
Стефан Петранов - създател на индекс "Икономика на светло": 2024 обръщане на тренда, тя посивява повече. Особености 
на политически ситуации. От 2016 спрямо 2015-та година не просто нараства индекса, което е добре, разбира се, но той 
нараства най-много в сравнение с прирастите предходните години. Има твърде много хора, които работят при условия 
получават възнаграждения различни от това, което пиша в официалните договори и тази слабост продължава.  
Бизнесът иска ограничаване на безкасовите плащания като мярка срещу сивия сектор. Вече има такъв законопроект, 
подготвен от Министерство на финансите. Според него - от 1 август таванът на плащанията в брой ще е 5000 лева, а от 1 
януари догодина - 1000 лева. 
 
Investor.bg 
 
√ Сивата икономика в България се е свила с близо 3 пункта през 2016 г. 
По дял на сивата икономика страната е сравнима с Гърция, Румъния, Хърватия и Южна Италия 
С близо 3 процентни пункта е намаляла сивата икономика в България през миналата година, достигайки ниво от 28,12% 
спрямо 31,08% през 2015 г. Това сочат данни от композитния индекс "Икономика на светло", разработен от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. 
Показателят е международно признат иновативен модел за измерване на светлата част от икономиката, съобщи 
неговият създател проф. Стефан Петранов от АИКБ. 
От 2010 г. до 2016 г. икономиката на светло у нас се е увеличила с близо 7,3 пр. пункта, като през миналата година е 
достигнала 71,88%. 
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Причини за положителните тенденции са финансовата и икономическата стабнилност, мерките за подобряването на 
бинзес средата и ръстът на световната икономика. 
„Сивата икономика ощетява фиска с милиарди, а компанииите губят конкурентно предимство. Генерира се 
недеклариран ресурс, който поражда корупционни практики“, коментира председателят на АИКБ Васил Велев. 
Според проф. Петранов само през 2014 г. има спадане на индекса спрямо предходната година, но това не се оказва 
устойчива тенденция и не може да се говори за намаляване на инерцията за „изсветляване“ на икономиката. 
Причините за свиване на неформалната икономика са засилване на борбата на всички правителства с промени в 
нормативната база, по-важните от които са свързването онлайн на търговски обекти с Националната агенция за 
приходите, възстановяване на митническото дознание, въвеждането на измервателни прибори на алкохолни продукти и 
горива, засилване и по-добрата координация на проверките на трудовите инспекции. 
„Всички показатели на индекса – широки пари, ДДС, акцизи и търговия се повишават, само търговията със страни извън 
ЕС намалява“, отбеляза Стефан Петранов, но заяви, че при окончателните данни през септември цифрите могат и да се 
променят. 

 
Източник: АИКБ 

 
Той пресметна, че от социологическия компонент на индекса единствено при обявяването на пълното възнаграждение 
при основна работа с договор има спад през миналата година в сравнение с 2015 г. 
Сред основните причини, които ограничават положителните тенденции в изменението на композитния индекс 
„Икономика на светло“ през 2016 г., той посочи Brexit, санкциите и контрасанкциите на ЕС – Русия, несигурността на 
Балканите, в Украйна и Близкия изток. 
„Българските фирми ще пострадат и ще загубят експортен пазар, ако Великобритания не остане в някакво общо 
европейско пространство", прогнозира проф. Петракиев. 
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Той е на мнение, че изсветляването на икономиката би могло да е и много по-голямо, след като оценките в ЕС за дела на 
сивата икономика са средно от 12 до 15%. 
Професорът оцени постигнатия резултат като "добър, но недостатъчен" и заяви, че трябва да се работи още, за да се 
стигне до средните европейски нива и България да се доближи до страни като Германия, Австрия и Дания, където сивата 
икономика е 5 – 6%. Сега по дял на „сива икономика“ нашата страна е съпоставима с Гърция, Румъния, Хърватия и Южна 
Италия. 
По думите му икономиката може да „изсветлее“ още повече, ако се направят съществени реформи в секторите 
правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, образование, енергетика. 
В секторен план размерите на сивата икономика от последните години остават без промяна при отрасли, които и досега 
са лидери - строителството, туризъм, услуги, търговията на дребно. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Сивият сектор паднал до 28% 
С близо три на сто намалява сивата икономика през 2016 г. и достига ниво от 28,12 на сто при 31,08 на сто през 2015 г. 
Данните са на база на композитния индекс "Икономика на светло", поддържан от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), за 2016 г. Той отчита дял от 71.88 на сто на законния бизнес, докато през 2015 г. индексът е 
бил 61.92 на сто.  
Данните бяха представени Стефан Петранов, ръководител на екипа, създал индекса, и Васил Велев, председател на 
АИКБ.  
Според Петранов, в секторен план размерите на сивата икономика от последните години остават без промяна за 
"лидиращите" отрасли - строителството, туризъм, услуги, търговията на дребно. От 2010 г. индексът има положителен 
тренд. Всички показатели на индекса - широки пари, ДДС, акцизи, и търговия се повишават, само търговията със страни 
извън ЕС намалява, но според Петранов, при окончателните данни през септември може да се промени.  
Причини за положителните тенденции са финансовата и икономическата стабилност, мерките за подобряването на 
бизнес средата и ръстът на световната икономика .  
Делът на сивата икономика в ЕС е средно 15%, така че има върху какво още да се работи, коментира Петранов. Той 
отбеляза, че икономиката би изсветляла още повече, ако се направят съществени реформи в секторите - "правосъдие", 
"сигурност", "обществени поръчки", "здравеопазване, " образование", " енергетика".  
Стефан Петранов посочи, че по дял на "сива икономика" България е съпоставима с Гърция, Румъния и Хърватия и Южна 
Италия. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Три от 10 фирми - в сивия сектор 
Делът на полулегалния бизнес продължава да пада 
До 28,12% е паднал делът на сивата икономика през миналата година, сочат данните на композитния индекс "Икономика 
на светло", разработен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
За 2016 г. легалният бизнес е имал дял от почти 72 на сто, което вече ни нарежда извън страните с голям дял на сивата 
икономика. 
„За такива се смятат имащите над 30%”, уточни председателят на АИКБ Васил Велев. 
По думите на проф. д-р Стефан Петранов, създател на композитния индекс, оценките в ЕС за дела на сивата икономика 
средно са от 12 до 15 на сто. „В Германия, Австрия и Дания делът й е едва 5-6 процента”, допълни Петранов. 
Според него нарастване на легалния бизнес би имало единствено при съществени реформи в правосъдието, сигурността, 
обществените поръчки, здравеопазването, образованието и енергетиката. Експертът уточни, че по дял на сивата 
икономика в общността България е съпоставима с Гърция, Румъния и Хърватия и Южна Италия. 
На въпрос кой сектор най-много допринася за сивата икономика у нас проф. Петранов посочи строителството, където 
делът й достига 40-45 на сто, и добави, че много по-малко работят „на светло” и в туризма и търговията на дребно. 
Проучването, представено в понеделник, сочи още, че за последната година има лек ръст на плащанията по банков път. 
Според автора му обаче не можем да очакваме делът им да нарасне до 100%, защото в по-малките населени места 
хората предпочитат да получават възнагражденията си на ръка. 
„Така не им се налага да губят време и средства да пътуват, за да си изтеглят парите”, обясни професорът. 
От АИКБ констатираха, че немалко външни фактори също оказват негативно влияние за увеличаване на светлата 
икономика у нас. Основните са излизането на Великобритания от Общността, оставащите санкции и контрасанкции 
между ЕС и Русия, напрежението в Украйна и Близкия изток. 
Брекзитът ще доведе до намаляване на евросубсидиите за България и това може да накара повече фирми да се върнат в 
сивия сектор, конфликтите в близки до нас райони карат инвеститорите да бъдат по предпазливи. 
Сред основните вътрешни фактори, намаляващи шансовете за по-бързо увеличаване на дела на легалния бизнес, 
председателят на АИКБ Васил Велев посочи стремежа на държавата по административен път да определя минималната 
работна заплата и осигурителните прагове. Според него това става не на базата на обективни, фундаментални 
икономически показатели и води до "притискане" на фирмите и особено на малките. 
 
Manager News 
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√ Сивата икономика в страната намалява 
С близо 3 на сто намалява сивата икономика през 2016 г. и достига ниво от 28,12%при 31,08 на сто през 2015 г. Това 
показват композитния индекс "Икономика на светло" за 2015 г., който отчита дял от 68,92 на сто на законния бизнес, 
докато през 2016 г. индексът е 71,88 на сто. Показателят е разработен от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
"В секторен план размерите на сивата икономика от последните години остават без промяна за "лидиращите" отрасли - 
строителството, туризъм, услуги, търговията на дребно", каза на пресконференция проф. д-р Стефан Петранов, създател 
на композитния индекс. 
Петранов посочи, че изсветляването на икономиката ни, би могло да е и много по-голямо, след като оценките в ЕС за 
дела на сивата икономика средно са 12 - до 15 на сто. 
"Добър резултат, но не е достатъчен и трябва да се работи още, за да се стигне до средните европейски нива и България 
да се доближи страни като Германия, Австрия и Дания, където сивата икономика е 5 - 6 процента", допълни Петранов.   
Той отбеляза, че икономиката би изсветляла още повече, ако се направят съществени реформи секторите - "правосъдие", 
"сигурност", "обществени поръчки", "здравеопазване, " образование", " енергетика". 
Стефан Петранов посочи, че по дял на "сива икономика" България е съпоставима с Гърция, Румъния и Хърватия и Южна 
Италия. 
Председателят на Асоциацията Васил Велев отбеляза очакванията на работодателската организация международни 
изследвания да потвърдят предположението й, че България вече не е последна по този показател в ЕС. Над 40 на сто 
беше сивата икономика, когато започна отчитането й през 2010 г., допълни той и отбеляза, че със всяка следваща година 
без 2014 г., когато има обективни причини, има настъпателно изсветляване на икономиката, като особено значим спад 
на сивия сектор се отчита през изминалата година. Петранов напомни, че 2014 г. беше наситена с политико-
икономически предпоставки с негативно влияние върху изсветляването на икономиката - напрежение в Украйна, фалит 
на КТБ, избори. Той допълни, че данните за 2016 г. са предварителни, като в края на септември, следвайки работния 
ритъм на НСИ, могат да настъпят някои промени, които догодина ще бъдат отразени. 
Сред показателите, формиращи индекса, които намаляват през 2016 г. е този, който се отнася до външната търговия със 
страни извън ЕС, където има известно спадане на светлата икономика. Според Петранов спадът е заради 
предварителните данни от митниците за внос и износ, на Евростат и на националната статистика. Експертът обаче не 
изключи, когато постъпят окончателните данни, да има повишаване или задържане на равнищата на светлата 
икономика. Спад има и при показателя, свързан с пазара на труда - работата с договори на пълно възнаграждение. 
Петранов отчете като голяма слабост на трудовия пазар продължаващата практика да има твърде много хора, които 
получават възнаграждения, различни от това, което им пише в официалните договори. Показателят, който се задържа на 
нива от 2015 г. е този за обществените поръчки. 
От миналата година бизнесът сигнализира за най-съществения проблем - образованието и липсата на работна ръка, 
както и за структурните проблеми на пазара на работна сила, напомниха от работодателската организация в коментар за 
причините за сивата икономика. За засилването й допринася и практиката от последните години да се повишава 
минималната заплата и минималните осигурителни прагове, което според бизнеса става не на базата на обективни, 
фундаментални икономически показатели и води до "притискане" на фирмите и особено на малките. Сред другите 
пречки пред изсветляването на икономиката е Брекзит, оставащите санкции и контрасанкции между ЕС и Русия. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Сивата икономика вече е под 30%, отчете бизнес асоциация  
Делът на сивата икономика през 2016 г. се е свил до 28.12% при 31.08% година по-рано, сочат данните от изследване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Работодателската организация е разработила собствен индекс, по 
който следи изсветляването на икономиката, съобщи БТА. 
В секторен план размерите на сивата икономика от последните години остават без промяна за "лидиращите" отрасли - 
строителството, туризъм, услуги, търговията на дребно, коментира създателят на индекса проф. д-р Стефан Петранов.Той 
припомни, че средно за ЕС показателят варира между 12 и 15 на сто, а в развитите икономики, каквито са Дания, 
Германия, Австрия - 5-6%. По думите му нивата в България са съпоставими с Гърция, Румъния и Хърватия и Южна Италия. 
Той отбеляза, че икономиката би изсветляла повече, ако се направят съществени реформи секторите - "правосъдие", 
"сигурност", "обществени поръчки", "здравеопазване, " образование", " енергетика". 
Председателят на асоциацията Васил Велев отбеляза, че през 2010 г. нивото на сивата икономика е било около 40% и 
постоянно намалява с изключение на 2014 г. 
 
Money.bg 
 
√ Кои са трите сектора, които укриват най-много данъци? 
Haй-гoлям дял cивaтa иĸoнoмиĸa y нac имa в ceĸтopитe нa cтpoитeлcтвoтo, тypизмът и тъpгoвиятa нa дpeбнo. Ha пъpвo 
мяcтo в тoвa oтнoшeниe ocтaвa пъpвият бpaнш, нo вce пaĸ пpeз минaлaтa гoдинa ce oтчитa cпaд нa yĸpивaнитe дoxoди oт 
чacтния ceĸтop. Toвa пoĸaзвa гoдишният дoĸлaд нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) 
"Иĸoнoмиĸaтa нa cвeтлo". 
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Bce пaĸ cивaтa иĸoнoмиĸa пpoдължaвa дa oщeтявa дъpжaвaтa c милиapди лeвa гoдишнo, твъpди пpeдceдaтeлят нa AИKБ 
Bacил Beлeв, цитиpaн oт Nеwѕ.bg. 
Heйният дял e бил 35,40% пpeз 2010 гoдинa, пpeз 2016 гoдинa e cпaднaлa дo 28,22%. "Излизaмe oт cтpaнитe c гoлям дял 
нa cивaтa иĸoнoмиĸa в Eвpoпeйcĸия cъюз (EC) и ce дoближaвaнe дo дъpжaвитe cъc cpeдeн дял", дoпълвa тoй. 
Πo нeгoвитe дyми oĸoлo 40 нa cтo e нивoтo нa cивaтa иĸoнoмиĸa в нaчaлoтo нa члeнcтвoтo ни в cъюзa, ĸaтo зa изминaлитe 
10 гoдини oт пpиcъeдинявaнeтo ни имa тeндeнция ĸъм. Ocoбeн пpинoc зa тaзи тeндeнция им eфeĸтивнocттa нa 
пyбличнитe финaнcи. 
Изчиcлявaният oт AИKБ индeĸc "Иĸoнoмиĸa нa cвeтлo" зa минaлaтa гoдинa oтчитa yвeличeниe нa cтoйнocттa cи c 2,96 
пyнĸтa. Πoвишaвaнeтo нa cтoйнocттa мy oтpaзявa нe caмo oбeĸтивни пoлoжитeлни явлeния и пpoцecи в иĸoнoмиĸaтa, нo 
и пoлoжитeлнa пpoмянa в oцeнĸитe нa бизнeca и paбoтницитe и cлyжитeлитe зa динaмиĸaтa и дeлa нa нeфopмaлнaтa 
иĸoнoмиĸa. 
Πpичинa зa пoдoбpeниeтo пpeз минaлaтa гoдинa ca финaнcoвaтa и иĸoнoмичecĸaтa cтaбилнocт, ĸaĸтo и пpeдпpиeтитe 
мepĸи зa пoдoбpявaнe нa бизнec cpeдaтa и зa oгpaничaвaнe нa тeзи пpaĸтиĸи, oтчитaт oт acoциaциятa. 
Bъншнитe фaĸтopи oт cвoя cтpaнa вĸлючвaт pъcт нa eвpoпeйcĸaтa и cвeтoвнa иĸoнoмиĸa, ĸoeтo ce oтpaзявa в yвeличaвaнe 
нa oбeмa нa изнoca нa Бългapия, ĸaĸтo и нaмaлявaнe нa мигpaнтcĸия нaтиcĸ пo гpaницитe ни. 
B cъщoтo вpeмe имa фaĸтopи, ĸoитo cпъвaт зacилвaнe нa пoлoжитeлнитe тeндeнции в измeнeниeтo нa индeĸca ĸaтo 
липcaтa нa peфopми ĸaтo пpaвocъдиe, cигypнocт, oбщecтвeни пopъчĸи, здpaвeoпaзвaнe, eнepгeтиĸa, oбpaзoвaниe. 
Kaтeгopичнo, cпopeд AИKБ, нaй-нeблaгoпpиятнo e влияниeтo нa cъcтoяниeтo нa oбpaзoвaниeтo и пaзapa нa тpyдa ĸaтo 
липcaтa нa ĸвaлифициpaнa paбoтнa pъĸa e cepиoзнa cпънĸa зa бългapcĸитe пpeдпpиeмaчи. 
 
Банкерь 
 
√ АИКБ: Нивото на неформалната икономика намалява през 2016-а 
За поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи своя композитен индекс 
"Икономика на светло". Според последните данни той достига най-високата си стойност през изминалата 2016 година. 
Работодателската организация отдава това на по-добрата координация между държавата, социалните партньори и 
всички заинтересовани лица. 
Председателят на АИКБ Васил Велев обясни, че сивият сектор е бил около 40% при приемането ни в Европейския съюз. 
През 2010-а нивото достига 35.40%, докато през миналата година се наблюдава спад до 28.22 на сто. Средно за 
държавите от ЕС делът на сивата икономика е около 15%, уточниха експертите. Според Велев по-ефективното разходване 
на публичните финанси би допринесло за допълнителното изсветляване на икономиката. 
Композитният индекс "Икономика на светло" за 2016 г. отчита увеличение на стойността си с 2.96 пункта. От тях 2.80 
пункта се дължат на статистическия компонент на композитния индекс, изготвен на база актуалните данни на НСИ. А 0.16 
пункта на увеличението на социологическия компонент, който се изготвя след провеждането на анкети сред 
работодатели и служители. След анализ на двата компонента се прави извод, че повишаването на стойността му отразява 
не само обективни положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия подиндекс, но и 
положителна промяна в оценките на бизнеса и работниците и служителите за динамиката и дела на неформалната 
икономика, разясни Стефан Петранов - ръководител на екипа, създал композитния индекс. 
Основните причини за положителните тенденции са финансовата и икономическата стабилност на страната, както и 
предприетите мерки за подобряване на бизнес средата и за ограничаване на сивата икономика. Външните фактори са 
свързани с ръста на европейската и световна икономика, което се отразява в увеличаване на обема на износа на 
България, както и намаляване на мигрантския натиск по границите. 
Факторите, които пречат на допълнителното увеличение в стойностите, пък са свързани с липсата на реформи в 
секторите: Правосъдие, Сигурност, обществените поръчки, здравеопазването, енергетиката, образованието. 
Строителство, туризъм, търговия на дребно остават секторите с най-голям дял на сива икономика, уточниха от 
работодателската организация. 
Наред с това от АИКБ отбелязаха, че най-неблагоприятно е влиянието на образованието и пазара на труда, като липсата 
на квалифицирана работна ръка е най-големият проблем на българските предприемачи. Асоциацията отново настоя за 
ясен механизъм за определяне на минималната работна заплата. 
 
В. Дума 
 
√ Над 28% е делът на сивата икономика 
Страната ни е далеч от средното европейско ниво на неформалния сектор от около 12-15 на сто 
Сивата икономика ощетява фиска с милиарди левове годишно, предупреди вчера председателят на АИКБ Васил Велев, 
който представи индекса "Икономика на светло" за 2016. Около 40% е нивото на сивата икономика в началото на 
членството ни в ЕС. За десетте години членство има тенденция към изсветляване на икономиката, каза Велев. 
През миналата година делът на сивата икономика в България е намалял с три процента и достига 28,12 на сто. Това 
показват данните на АИКБ. И макар от 2010 г., когато сивата икономика надхвърля 40 на сто, да има значително 
подобрение, страната ни остава далеч зад средно европейското ниво от 12-15 на сто. 
В същото време има фактори, които спъват засилване на положителните тенденции в изменението на индекса като 
липсата на реформи като правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, енергетика, образование. 
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Категорично, според АИКБ, най-неблагоприятно е влиянието на състоянието на образованието и пазара на труда като 
липсата на квалифицирана работна ръка е най-големият проблем на българските предприемачи. 
В момента сивата икономика у нас е съпоставима с размерите й в Гърция, Румъния и Хърватия и Южна Италия. На 
практика без промяна е състоянието на отраслите като строителството, туризъм, услуги, търговията на дребно, които 
остават лидери по укриване на данъци и осигуровки, стана ясно от думите на проф. д-р Стефан Петранов, който е 
създател на композитния индекс. Трябва да се работи още, за да се стигне до средните европейски нива и България да се 
доближи до страни като Германия, Австрия и Дания, където сивата икономика е 5-6 процента, препоръча Петранов. 
Според него силен тласък на изсветляването на българската икономика биха дали съществени реформи в правосъдието, 
сигурността, обществените поръчки, здравеопазването, образованието и енергетиката. 
Реално от изработването на индекса досега легалната икономика у нас увеличава дела си, с изключение на 2014 г., 
когато има лек ръст от 1,2 на сто при сивата икономика. 2014 г. обаче бе наситена с политико-икономически 
предпоставки с негативно влияние върху изсветляването на икономиката - напрежение в Украйна, фалит на КТБ, избори, 
посочи Петранов.  
Данните за 2016 г. са предварителни, на базата на данни в аванс от митниците за внос и износ, на "Евростат" и на НСИ. 
Възможно е през септември да се отчете повишаване или задържане на равнищата на светлата икономика. 
Важен принос за изсветляването на икономиката у нас имат регулациите при трудовите договори, финансово-
икономическа стабилност и намаляването на мигрантския натиск, но основните предизвикателства са реформите в 
правосъдието, образованието, здравеопазването, енергетиката и провеждането на обществените поръчки. 
 
В. Сега 
 
√ Три от 10 фирми - в сивия сектор 
Българската икономика става все по-светла - за десет години тя е подобрила показателите си с над 7%, показва 
последното измерване на индекса "Икономика на светло" на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). Така 
България вече се равнява с Гърция, Румъния, Хърватия. 
Все пак обаче има какво да се желае - сфери като енергетиката, здравеопазването и правосъдието продължават да крият 
големи рискове за работа на сиво, отчитат експертите на АИКБ. В графата "рискове" традиционно попадат и 
обществените поръчки, а липсата на квалифицирана работна ръка продължава да е сред големите проблеми на 
работодателите. Новото повишаване на минималната работна заплата също води до сиви практики сред ниско 
квалифицираните работници, смятат от асоциацията. 
Традиционно с най-голям дял на сивата икономика са секторите строителство, туризъм, търговия. Шампион по сивота 
обаче остава строителството, където тези практики продължават да се ширят без проблеми. Все пак ако през 2010 г. 
сивата част от икономиката е била 35.40%, през 2016 г. е спаднала до 28.22%, коментира председателят на АИКБ Васил 
Велев. С това по думите му България излиза от обхвата на държавите с голям дял на сивата икономика и се доближаваме 
до средното ниво. 
ОПТИМИЗЪМ 
Въпреки президентските избори и оставката на правителството през миналата година експертите отчитат подобряване на 
бизнес средата. Плюс е и развитието на световната и европейската икономика, които допринасят за увеличаването на 
износа на България. 
 
В. Монитор 
 
√ За шест години икономиката е изсветляла с над 7% 
До 28,12% е паднал делът на сивата икономика през миналата година, сочат данните на композитния индекс "Икономика 
на светло", разработен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
За 2016 г. легалният бизнес е имал дял от почти 72 на сто, което вече ни нарежда извън страните с голям дял на сивата 
икономика „За такива се смятат имащите над 30%”, уточни председателят на АИКБ Васил Велев. 
По думите на проф. д-р Стефан Петранов, създател на композитния индекс, оценките в ЕС за дела на сивата икономика 
средно са от 12 до 15 на сто. „В Германия, Австрия и Дания делът й е едва 5-6 процента”, допълни Петранов. Според него 
нарастване на легалния бизнес би имало единствено при съществени реформи в правосъдието, сигурността, 
обществените поръчки, здравеопазването, образованието и енергетиката. Експертът уточни, че по дял на сивата 
икономика в общността България е съпоставима с Гърция, Румъния и Хърватия и Южна Италия. 
На въпрос кой сектор най-много допринася за сивата икономика у нас проф. Петранов посочи строителството, където 
делът й достига 40-45 на сто, и добави, че много по-малко работят „на светло” и в туризма и търговията на дребно. 
Проучването, представено в понеделник, сочи още, че за последната година има лек ръст на плащанията по банков път 
Според автора му обаче не можем да очакваме делът им да нарасне до 100%, защото в по-малките населени места 
хората предпочитат да получават възнагражденията си на ръка. „Така не им се налага да губят време и средства да 
пътуват, за да си изтеглят парите”, обясни професорът. 
От АИКБ констатираха, че немалко външни фактори също оказват негативно влияние за увеличаване на светлата 
икономика у нас. Основните са излизането на Великобритания от Общността, оставащите санкции и контрасанкции 
между ЕС и Русия, напрежението в Украйна и Близкия изток. Брекзитът ще доведе до намаляване на евросубсидиите за 
България и това може да накара повече фирми да се върнат в сивия сектор, конфликтите в близки до нас райони карат 
инвеститорите да бъдат по предпазливи.. 
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Сред основните вътрешни фактори, намаляващи шансовете за по-бързо увеличаване на дела на легалния бизнес, 
председателят на АИКБ Васил Велев посочи стремежа на държавата по административен път да определя минималната 
работна заплата и осигурителните прагове. Според него това става не на базата на обективни, фундаментални 
икономически показатели и води до "притискане" на фирмите и особено на малките. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал: Сивата икономика в България намалява 
АИКБ представя днес тенденциите в сектора, връчва наградите „Икономика на светло“ 
„Сивата икономика в България намалява с добри темпове. Това показва и индексът „Икономика на светло“, който се 
повишава“, обяви пред „Труд“ председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев. 
Заедно с екип на работодателската организация той ще представи и анализира на пресконференция днес изменението 
на индикатора в централата на АИКБ, а по-късно вечерта на церемония в „София Хотел Балкан“ ще бъдат отличени 
водещи институции и личности в борбата с неформалната икономика. Отличията са част от националния конкурс за 
наградите „Икономика на светло“, на който вестник „Труд“ е основен медиен партньор. 
Индексът „Икономика на светло” оценява динамиката на разпространението на официалната икономика. 
„С него отчитаме дали светлата икономика нараства или намалява, и когато се променя – дали се променя относително 
повече или относително по-малко“, обясни Велев. През 2015 и 2016 година индексът нараства общо с 4,22 пункта и 
достига размер от 71,88 пункта. 
Наградите „Икономика на светло“ пък са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната 
икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, 
бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика в страната. 
Номинираните за наградите „Икономика на светло“ за 2016 г. са в три категории – „за нормативен акт или 
административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата, за 
личност или организация работила активно за ограничаване и превенция на неформалната икономика и за медия или 
журналист, допринесли за обществена нетърпимост към явлението. 
Сред номинираните са Главна инспекция по труда, Министерството на финансите, НАП, бившият изпълнителен директор 
на агенцията Бойко Атанасов за „цялостен принос в борбата със сивите практики в данъчно-осигурителните отношения“ и 
други. 
 
√ Вижте наградените в конкурса „Икономика на светло“ 
Националната агенция за приходите беше отличена с наградата „Икономика на светло“ за 2016 г. на Асоциация на 
индустриалния капитал в България. Вестник „Труд“ е медиен партньор на събитието, което се проведе в столичния хотел 
„Балкан“. Специален гост на него беше премиерът Бойко Борисов. „Тенденцията на изсветляване на българската 
икономика не само се запазва, но и се разширява. България с бързи крачки излиза от групата на страните с голям дял на 
сивата икономика“. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в 
началото на церемонията. 
Това се дължи не на последно място на факта, че премиерът пое като личен ангажимент борбата със сивата икономика, 
допълни Велев.Той връчи наградата на изпълнителния директор на проходната агенция Галя Димитрова. „Трябва 
двамата с Бойко Атанасов (предишният директор на НАП, а в момента заместник-министър на финансите) да я получим. 
Насърчаването на доброволното спазване на правилата е основен принцип на лотарията на НАП, каза Димитрова. 
НАП получи наградата за организираната Лотария с касови бележки, в която гражданите участваха с фискалните бонове 
на закупени от тях стоки и услуги. Целта на Лотарията беше да се популяризира сред обществото важността на 
издаването на касов бон като начин за предотвратяване на сиви практики като укриването на обороти от търговците. 
Друга полза е повишаването на разбирането сред гражданите, че издаденият документ за закупени стоки и услуги може 
да служи не само за фискални цели, но и като основание за предявяване правото на рекламация при неудовлетвореност 
от предоставена стока или услуга. 
Институтът за пазарна икономика спечели наградата „Икономика на светло“ в категорията за личност или организация, 
допринесла за ограничаване на неформалната икономика. 
Лично премиерът Бойко Борисов връчи наградата на Десислава Николова, главен икономист на ИПИ. „Колкото по-малко 
сива икономика има, толкова по-здравословна е средата и има повече възможности за намаляване на данъците“, заяви 
Николова. 
Отличието за института е за активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до 
ограничаване и превенция на неформалната икономика. Номинацията на Института за награда „Икономика на светло“ е 
и за поредицата от изследвания и анализи, предлагащи решения в икономиката, които да елиминират мотивите на 
предприемачите за прилагане на „сиви“ и неформални икономически практики. 
Журналистът Ивайло Лаков от телевизия Bloomberg – България спечели в категорията за журналист и медия, допринесла 
за промяна на обществените нагласи към сивата икономика. 
Отличието е за обективно поднесена ежедневна икономическа информация и теми, свързани с ограничаване на 
неформалната икономика. 
 
News.bg 
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√ Раздадоха наградите "Икономика на светло"  
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) и Националната агенция за проходите (НАП) бяха отличени с наградата 
"Икономика на светло". 
News.bg е медиен партньор на събитието, което се проведе в столичния хотел "Балкан". Специален гост на него беше 
премиерът Бойко Борисов. 
Тенденцията на изсветляване на българската икономика не само се запазва, но и се разширява. България с бързи крачки 
излиза от групата на страните с голям дял на сивата икономика. Това отбеляза в словото си председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в началото на церемонията. 
Институтът за пазарна икономика спечели наградата "Икономика на светло" в категорията за личност или организация, 
допринесла за ограничаване на неформалната икономика. 
От своя страна НАП получи наградата за организираната Лотария с касови бележки, в която гражданите участваха с 
фискалните бонове на закупени от тях стоки и услуги. Целта на Лотарията беше да се популяризира сред обществото 
важността на издаването на касов бон като начин за предотвратяване на сиви практики като укриването на обороти от 
търговците. Друга полза е повишаването на разбирането сред гражданите, че издаденият документ за закупени стоки и 
услуги може да служи не само за фискални цели, но и като основание за предявяване правото на рекламация при 
неудовлетвореност от предоставена стока или услуга. 
Лично премиерът Бойко Борисов връчи наградата на Десислава Николова, главен икономист на ИПИ. "Колкото по-малко 
сива икономика има, толкова по-здравословна е средата и има повече възможности за намаляване на данъците", заяви 
Николова. 
Отличието за института е за активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до 
ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
Националната агенция за приходите беше отличена с наградата "Икономика на светло" за 2016 г. на Асоциация на 
индустриалния капитал в България. 
"Трябва двамата с Бойко Атанасов (предишният директор на НАП, а в момента заместник-министър на финансите) да я 
получим. Насърчаването на доброволното спазване на правилата е основен принцип на лотарията на НАП, каза Галя 
Димитрова. 
Журналистът Ивайло Лаков от телевизия Bloomberg - България спечели в категорията за журналист и медия, допринесла 
за промяна на обществените нагласи към сивата икономика. 
Отличието е за обективно поднесена ежедневна икономическа информация и теми, свързани с ограничаване на 
неформалната икономика. 
Над 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите са в 
експертното жури. 
Конкурсът откроява забележителни и вдъхновяващи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и 
награждава водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. С 
отличаването на добрия пример от АИКБ целят да повишат обществената нетърпимост към неформалната икономика, да 
поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото 
за подобряване на социално-икономическата среда. 
Наградите "Икономика на светло" са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната 
икономика в България. Събитието популяризира както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за 
подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика в страната. 
Номинираните в трите категории на Националния конкурс за награди "Икономика на светло" за 2016 г. бяха: 
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 
Министерство на финансите на Република България 
Национална агенция за приходите - за организираната Лотария с касови бележки на НАП, в която гражданите участваха с 
фискалните бонове на закупени от тях стоки и услуги. 
Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност при МС (БОРКОР) и Елеонора 
Николова, и.д. директор на Центъра 
Номинираните в Категория "За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика посредством активна позиция" бяха: 
Бойко Атанасов, заместник-министър на финансите на Република България, бивш изпълнителен директор на 
Националната агенция за приходите 
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ 
Българска национална асоциация "Активни потребители" 
Институт за пазарна икономика - за активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, 
водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
Категория "За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформалната икономика" 
Веселин Дремджиев и ТВ предаването "Денят с Веселин Дремджиев". 
Николай Лефеджиев - журналист, ТВ Европа 
Стоян Георгиев - журналист, бТВ 
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Телевизия Bloomberg -България, журналист Ивайло Лаков, предаване "Светът е бизнес" и "Клуб Investor" - за обективно 
поднесена ежедневна икономическа информация и теми свързани с ограничаване на неформалната икономика. 
 
В. Стандарт 
 
√ НАП взе наградата на АИКБ 
Националната агенция за приходите получи  наградата „Икономика на светло" за 2016 г. на Асоциация на индустриалния 
капитал в България. Това стана на церемония в хотел "Балкан".  Председателят на организацията Васил Велев лично даде 
статуетката и грамотата на изпълнителния директор на агенцията Галя Димитрова. 
НАП заслужи отличието с лотарията си с касови бележки, чиято цел бе да се сложи край на укриването на обороти от 
търговците. "Трябваше двамата с Бойко Атанасов да я получим. Насърчаването на доброволното спазване на правилата е 
основен принцип на лотарията на НАП", заяви Димитрова. 
Премиерът Бойко Борисов пък даде наградата на Иститута за пазарна икономика, който бе отличен в категория личност 
или организация.  
Ивайло Лаков от телевизия "Bloomberg – България" получи отличието в категорията журналист и медия за обективната 
информация по икономически теми.  
 
√ Борисов: Край на бонбоните и уискито в администрацията 
Ще надделеем над бюрокрацията, закани се премиерът Бойко Борисов пред журналисти, а преди това говори по този 
проблем и пред участниците в Националния конкурс за награди "Икономика на светло" 2016 г. на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). "КАТ, кадастър, Агенция по вписванията, консулски служби. Безхаберие от 
високопоставени лица. Стоят със спокойствие и гледат как хората висят по опашки. Учудвам се. Заплатата да върви, 
кутиите с бонбони. Било каквото било. Залагаме на доста нови инструменти, за да спрем това. Може би видяхте новата 
наредба за горивата, трябваше да бъде и още по-строга. Онлайн, 24 часа контрол и ще видите колко повече пари ще 
съберем, заяви Борисов.  
Той разкри, че не е доволен от ситуцаията с Пламен Узунов, който нито е уволнен, нито иска сам да си подаде оставката. 
Бившият вътрешен министър и настоящ съветник на Румен Радев се появи на снимки от миналото, на които се е 
издокарал като Адолф Хитлер на купон.  "Хората да си направят изводи какво говарят някои и какво вършат. Казахме 
тогава, когато имахме идентичен случай, че хората били у дома, шегували се, но бяхме  безапелационни и уволнихме 
зам.-министър. Тогава не ни оставихме 10 дни. Президентът ни обвини, социалистите, всички останали партии. - 
Фашизъм! Пуснаха сигнали и питания до Брюксел, не ми харесва този двоен аршин. Оттук-нататък не се меся. Това са 
други институции, те отговарят", коментира той. 
Борисов говори по-рано за битката с бюрокрацията и пред членовете и гостите на АИКБ. "Най-сложно е да променим 
манталитета на администрацията. Десетки, хиляди души. Това за мен е най-трудното, ако успеем, то това ще бъде най-
важната ни реформа. Вярвам, че ще се справим", заяви премиерът. "В КАТ в София и Пловдив минават по 800 коли на 
ден. Точат се с часове. Нямали компютри. Допотопна работа. Нямали и тоалетни, какво им пречи да сложат химически. И 
сайт нямат, за да напомнят на хората кога да си сменят номерата. Стоят фирми и вършат тази работа. Държавата взема 2 
лв, а банката за тях - 3. Няма пост терминал. Архивът им в мазе. Всеки си направил столче и си работи. Същото е и при 
документите за самоличност. Кадастрите. А всичто това е качено на електронни носители, но теглиш номерче, стоиш по 
опашки, дни наред разправии. Събрах ги днес, за да видя къде са проблемите. По отделно няма. Събрани заедно - 
опашка. В петък събирам и Сдружението на общините. Горивата - там имаме Институт по метеорология, който слага 
пломбите, до него е Агенция по метеорология, която пък ги проверява. Затова съм обърнал всичко живо в 
министерствата. Или ще работят за гражданите, или ще си ходим. Всеки министър трябва да започва деня си с какво е 
направил по този проблем. Който не се справя - ще си ходи. Да не продължавам. Истината е, че можем да си подредим 
държавата. Съпротивата на администрацията е голяма. Искат лист, печат, а всичко може да се върни електронно и в пъти 
повече ще има актове в МВР. Виждате какво става в ДАИ, веднъж арести, сега пак и продължават", заяви в речта си 
министър-председателят.  
 
БТА 
 
√ Ще бъдем неотстъпчиви, ще надделеем над бюрокрацията, заяви премиерът Борисов 
Ще бъдем неотстъпчиви, ще надделеем над бюрокрацията - в КАТ, в Кадастъра, в Агенцията по вписванията, в общините, 
в консулските служби в чужбина. Това заяви днес премиерът Бойко Борисов на церемония по случай връчването на 
наградите "Икономика на светло" за 2016 г., на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Националния център 
"Икономика на светло".  
Премиерът отбеляза, че институциите от тук нататък трябва да работят в полза на гражданите. "Всичко живо в 
министерства и агенции или ще работи в полза на гражданите и бизнеса, или ще си ходи", каза премиерът. Войната ще е 
голяма, но ще надделеем. Всеки министър трябва да започва деня с това какво е направил в неговото министерство по 
тази тема, посочи Борисов. Той каза, че можем да си подредим държавата, но трябва взаимна връзка, така че нито 
критиката нито сигналите ще обидят премиера.  
По думите му обаче съпротивата на администрацията ще е голяма, защото тя от десетилетия така е свикнала да работи. 
Не мога да си обясня това спокойствие, да гледаш как хората висят по опашки, нервират се, тормозят се и да чакаш със 
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сила да дойде някой да те кара да го променяш, коментира Борисов. Това според него се случва, защото "заплатата им си 
върви, кутиите с бонбони и уискита си вървят и това е". Било обаче каквото било, каза премиерът Борисов.  
Сега възлагаме доста нови инструменти, посочи премиерът и даде като пример новата Наредба за горивата, която трябва 
да стане още по-строга. 24 часа онлайн сигналът трябва да върви от всяка колонка към данъчните и да има пълен 
контрол на софтуера, ще видите, че ще съберем повече приходи, каза премиерът Борисов. Той посочи, че във всички 
сфери на администрацията ще се работи за преодоляване на бюрокрацията и улеснение и въвеждане на он-лайн услуги 
за гражданите. 
 
Блиц 
 
√ Борисов се закани: Или хората на гишетата ще работят в полза на гражданите и на бизнеса, или ще си ходят  
Или хората на гишетата ще работят в полза на гражданите и на бизнеса, или ще си ходят. Борбата ще е безмилостна. Това 
заяви премиерът Бойко Борисов по време на Националния конкурс за награди “Икономика на светло” 2016 г. на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Най-трудно е да променим манталитета на администрацията, 
призна той. "Ако успеем, ще бъде най-важната реформа в нашата работа".   „Можем да си подредим държавата, не е 
сложно, но трябва взаимна връзка. Нито критиката, нито сигналът ще ме обидят, защото съпротивата на 
администрацията е голяма. Така е свикнато. Искат да видят резолюция, печат. В данъчното всичко се прави по 
електронен път, защо не го направят в МВР?   Затова в тези съвещания съм вкарал и данъчните, за да помогне на МВР да 
се измъкне от това статукво там. Всеки ден наши сънародници излизат от там с усещането, че нещо не е наред, защото 
Минка на гишето си решава кръстословица и е кисела днес”, коментира премиерът.   „Обещавам ви, че в рамките на 
няколко седмици ще имаме резултат. След това и за кадастъра ще ми трябва помощ. Имаме малко хора, които работят и 
като ги пращаме по гишетата с дни, губим.  Убеден съм, че ще успеем, но ще е много трудно”, заяви той. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Ако сме живи и здрави, над милиард от контрабанда ще вкараме в бюджета, обяви Борисов 
Един милиард лева допълнително в бюджета догодина обеща премиерът Бойко Борисов в речта пред форума 
"Икономика на светло", организиран от Асоциацията на индустриалния капитал. Парите ще дойдат от ограничаване на 
контрабандата на горива и тютюневи изделия. 
"Ако сме живи и здрави ще стане, защото тук, съпротивата ще е жестока", уточни министър-председателят. Борисов 
допълни, че очаква подкрепа от медии, бизнес и гражданите. 
Той обяви, че на сайта на министерството на финансите вече е качена за обществено обсъждане нова наредба, която ще 
въведе по-строг контрол над бензиностанциите. "Трябва 24 часа онлайн сигнал да върви от всяка колонка към 
данъчните. Пълен контрол върху софтуера и ще видите колко повече пари ще съберем догодина", заяви премиерът. 
Според него сега най-големите манипулации се правят чрез манипулиране на софтуера на бензиностанциите. 
 
 
 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Труд 
 
√ Новите цени на парното и тока на обществено обсъждане в КЕВР 
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се проведе обществено обсъждане на новите цени на парното и 
електроенергията. 
Първоначално ЕРП-тата поискаха ръстът в цената на тока да бъде до 9%, но от регулатора контрираха, че през последните 
две години дружествата са заявявали по-големи инвестиции, от колкото реално са правили и казаха, че ще използват 
това като мотив за ограничаване на поскъпването. 
В крайна сметка КЕВР предлага от 1 юли еклектричеството за битовите абонати да поскъпне с до 2%, като най-голямо 
увеличение се предвижда за потребителите на ЧЕЗ – 1,99%, а най-малко за абонатите на Енерго про – 0,22%. 
При цените на парното и топлата вода най-сериозното поскъпване ще е за абонатите на топлофикации, които ползват 
въглища – с до 15 на сто. В София е предвидено намаление на цената от 0,8%. 
 
Дарик 
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√ Два пъти повече непълнолетни искат да работят по правилата 
Конфликти и бедствия създават риск за трудова експлоатация на децата 
Поисканите от работодателите разрешения за наемане на непълнолетни през 2016 г. са 5283, като ръстът им е почти 
двоен спрямо 2015 г., когато исканията са били 2700. Това съобщиха от Главната инспекция по труда (ГИТ) в Световния 
ден срещу детския труд.  
Дадените през миналата година разрешения са 5009, като 90 от тях са за наемане на работа на непълнолетни до 16 
години. За първите пет месеца на 2017 г. в ГИТ са постъпили 1232 искания за разрешения за работа на непълнолетни, 
дадени са 993, от които 24 за ненавършили 16 г.  
За сравнение, през същия период на 2016 г. исканията са били 734. Най-често непълнолетни се наемат за извършване на 
дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през дългата лятна ваканция.  
През 2016 г. са констатирани 99 нарушения, свързани с приемане на работа на непълнолетни без разрешение от 
Инспекцията по труда, докато през 2015 г. техният брой е 48. Традиционно, най-много от тези нарушения са 
констатирани в ресторантьорството и търговията на дребно.  
"В конфликти и бедствия, защитавайте децата от детски труд!", е апелът на Международната организация по труда (МОТ) 
по повод на Световния ден срещу детския труд.  
На 12 юни за 15-ти път световната общественост отбелязва този ден, като насочва вниманието към конкретни проблеми, 
застрашаващи децата от трудова експлоатация. Тази година от организацията обръщат внимание върху риска 
непълнолетните да бъдат въвлечени в трудова дейност в резултат на военни конфликти и бедствия, които водят до 
намаляване на работната сила в държавите, в които се случват, информират от инспекцията. 
Според данните на Международната организация над 1,5 млрд. души живеят в държави, в които конфликти, насилие и 
нестабилност оказват негативно влияние върху качеството на живота. В тези райони живеят значителна част от 168-те 
млн. деца, заети с труд. Засегнати от бедствия всяка година са около 200 млн. души, като една трета от тях са деца. 
Организацията на обединените нации обръща внимание, че над 50 милиона деца са били изселени от домовете си в 
резултат на конфликти, бедност и промените в климата, а още милиони са изправени пред неописуемо насилие в 
техните общности. 
България е една от държавите, в които има определена една и съща минимална възраст - 16 г., за задължително 
обучение, регламентирано в Конституцията, и за започване на работа според Кодекса на труда. Специално се отбелязва в 
Кодекса, че наемането на лица, ненавършили 16 г., е забранено, но са предвидени и изключения, които се отнасят 
основно за даровити деца, участващи в кинопродукции, театрални постановки, музикални състави, припомнят от ГИТ.  
България е предвидила още една защита срещу експлоатацията на детски труд - наемането на непълнолетни без 
разрешение от Инспекцията се квалифицира като престъпление. За всяко установено нарушение се уведомява 
прокуратурата и започва наказателно производство. 

 
В. Монитор 
 
√ Натрупахме 1,5 млрд. лв. за извеждане на ядрени мощности 
Към 31 декември 2016 година натрупаните средства във фондовете, с които се финансират дейностите за извеждане на 
ядрени мощности от експлоатация, са малко над 1,55 млрд. лева, съобщиха от Държавното предприятие „Радиоактивни 
отпадъци“ (ДП РАО). 
По фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ (ФИЕЯС) неусвоените суми са 1,44 млрд. лева, а по фонд 
„Радиоактивни отпадъци“ - почти 112 млн. лева. 
Според българското законодателство основният източник на средства във ФИЕЯС са компаниите, експлоатиращи ядрени 
съоръжения, тоест АЕЦ „Козлодуй“. Данните на ДП РАО сочат, че ядрената централа годишно внася към 80 млн. лева за 
дейности по извеждане от експлоатация на съоръженията. 
Прогнозата на институцията е, че няма да има недостиг на средства за извеждането на пети и шести блок в АЕЦ 
„Козлодуй“ на фона на прогнозата, че те ще работят поне още 20 години. За първите четири блока парите обаче няма да 
стигнат, защото за тя има заделени малко 150 млн. евро, а досега за извеждането им са похарчени 535 млн. евро. За 
целия процес обаче сметките показват, че са необходими 1,106 млрд. евро. 
 
Investor.bg 
 
√ Измервателните уреди за горива ще се проверяват до 30 дни след ремонт 
Промени в Закона за измерванията създават нов регистър – на лицата, които имат право да извършват ремонти 
на измервателните уреди при търговията с горива 
До 30 дни след ремонт регулаторите ще трябва да извършат проверка на измервателните системи за горивата, гласи 
проект за промяна на Закона за измерванията. Целта е да бъде затегната борбата с измамите при търговия с горива. 
Законопроектът е публикуван за публично обсъждане в Портала за обществени консултации. Авторите очакват 
коментарите на заинтересовани страни до 12 юли. 
Текстовете предвиждат, че до извършване на проверката обектите могат да работят, използвайки сервизна пломба, 
поставена от лица, регистрирани в Българския институт по метрология. Грешката на средството за измерване не трябва 
да облагодетелства лицето, което използва средството за измерване, е записано още в предложението. 
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Промяната ще създаде и нов регулаторен режим – за регистриране на лицата, които извършват техническа поддръжка и 
ремонт на средствата за измерване. Това увеличава административната тежест за физическите и юридическите лица. 
От оценката за въздействие, приложена към законопроекта, става ясно, че този проблем е установен при прилагането на 
Закона за измерването. Текстовете ще се опитат да дадат възможност за засилване на контрола върху лицата, които 
извършват техническа поддръжка и ремонт на средствата за измерване. Ще бъдат диференцирани и имуществените 
санкции и глобите, включително и за лицата, които използват средствата за измерване при търговията с горива. 
Според авторите на проекта с промените ще бъде облекчена работата на операторите, а манипулациите при търговията с 
горива ще бъдат ограничени. 
 
В. Стандарт 
 
√ Министър Порожанов: Да продължим диалога по регламента за биопроизводство 
„В продължение на повече от три години предложението за регламент относно биологичното производство се обсъжда 
на експертно и политическо ниво, като са проведени и множество тристранни срещи с Европейския парламент. България 
оценява усилията и е за продължаване на диалога, за да се даде още един шанс за намиране на компромис". Това заяви 
министърът на земеделието Румен Порожанов на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се 
проведе на 12 юни 2017 г. в Люксембург. 
Сериозен проблем за България си остават разпоредбите относно неразрешените вещества в биологичните продукти. 
Поддържаме изразяваната до момента позиция за недопускане на неразрешени вещества в биологичните продукти, 
независимо от причините - случайно или по вина на оператора, каза министърът. 
„Според нас най-важният фактор, който стимулира потреблението и нарастването на производството и дистрибуцията на 
биохрани е доверието на потребителите. В България интересът към това производство е огромен, но биологичните 
производители настояват за сигурност", коментира още министър Порожанов. 
Както България, мнозинството от страните-членки на ЕС се обявиха за продължаване на диалога по регламента за 
биопроизводството, а не за оттеглянето му. На заседанието в Люксембург ЕК информира Съвета на министрите за 
настоящата ситуация на селскостопанските пазари. 
 
В. Сега 
 
√ Корупция и лоша инфраструктура спъват бизнеса у нас 
Страната ни се изкачва от 54-то на 50-о място по конкурентоспобност, но изостава по иновации и държавно 
управление 
България отбелязва напредък в конкурентоспособността си, но корупцията, неефективната работа на институциите и 
недостигът на адекватно обучени кадри са основна спирачка за постигане на още по-добри резултати. Това показва 
разпространеният вчера Доклад за глобалната конкурентоспособност на държавите за 2016-2017 г., който се изготвя от 
Световния икономически форум и се публикува веднъж на всеки две години. 
Страната ни се е изкачила с четири места в класацията по конкурентоспособност в сравнение с предишния доклад - от 54-
то на 50-о място, сред общо 138 държави от цял свят. Преди нас са повечето европейски държави, както и бивши страни 
от соцблока като Полша (36-о място), Чехия (31-во), Естония (30-о), Литва (35-о) и Латвия (49-о). Сред други 
източноевропейски държави обаче изпреварваме Словения (51-ва), Румъния (62-ра), Словакия (65-а), Унгария (69-а) и 
Хърватия (74-та). Зад нас остават и държавите от нашия регион Македония, Сърбия, Турция и Гърция. 
Изкачването в класацията по конкурентоспособност основно се дължи на добрите оценки за макроикономическата среда 
у нас (42-ро място) и технологичната готовност - 37-о място. В същото време критерии като качество на институциите, 
инфраструктурата и иновациите продължават да ни дърпат назад. Така например неефективната работа на институциите 
у нас ни класира на 97-о място. Причина за тази незавидна позиция са ниските оценки, които Световният икономически 
форум ни дава за защитата на правото на собственост, в това число и интелектуалната собственост, прозрачността на 
управленските политики, организираната престъпност, надеждността на полицейските органи. По всички тези показатели 
позицията на страната ни пада под 100-о място в общата класация. 
Докладът показва още, че правенето на бизнес в България продължава да бъде спъвано и от лошата инфраструктура, 
заради която ни подреждат чак на 71-во място. Тук освен недоброто качество на пътищата се включва и достъпът до 
качествено електрозахранване. Страната ни изостава съществено и по един от най-важните критерии за развитието на 
модерните икономики - иновациите, където заемаме 71-во място.  
Корупцията и неадекватното образование на работната сила са двата най-съществени проблема за правене на бизнес в 
България, посочени от предприемачи в анкетите на Световния икономически форум специално за нашата страна. На 
следващо място са "слабата работна етика на работната сила" и липсата на добра инфраструктура. Бизнесът дори 
посочва като бариера за развитие данъчните ставки у нас, но тук се има предвид и осигурителната тежест. Достъпът до 
финансиране и бюрокрацията са следващите традиционни пречки пред конкурентоспособността на българската 
икономика.  
В общата класация за конкурентоспособност Швейцария запазва първото си място, а Сингапур и САЩ - второто и третото. 
Германия и Холандия този път си разменят четвъртата и петата позиция. 
 
√ Изпитите за шофьор ще са само с държавни суперколи 
Компютър ще чертае маршрута на кандидатите за книжка 
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Изпитите на кандидатите за шофьорска книжка занапред да се провеждат само в държавни коли, оборудвани със 
супертехника. Компютър, а не служител на Държавна агенция "Автомобилна администрация" да определя маршрута. 
Инструктор от автошколата няма да присъства на изпита. Това са част от идеите за спиране на корупцията при 
шофьорските изпити, които са обсъждани в транспортното министерство вчера. Те идват, след като през миналата 
седмица 12 души от "Държавна автомобилна инспекция" бяха задържани за манипулиране на практическите изпити. 
През уикенда транспортният министър Ивайло Московски обяви, че държавата изцяло ще поеме шофьорските 
изпити.Новите държавни коли трябва да имат техника, която да отчита движението на автомобила, както и поведението 
на водача и изпитващия. Оборудването трябва да бъде фиксирано и да позволява цялостно видео заснемане в купето и 
извън превозното средство, да прави постоянен аудио запис, да отчита кога се натискат педалите от изпитващия, както и 
всякакви други въздействия върху управлението. Тази мярка ще доведе до затягане на контрола и ясно определяне на 
отговорните лица, надяват се в транспортното министерство. 
За целта може да се монтират датчици, които светят и записват, когато изпитващият натиска педалите - дали за да 
попречи, или за да помогне. В тези случаи ще се прави проверка на записа и ще се преценява дали има неправомерна 
намеса от негова страна. В момента камерите в колите по време на изпита не могат да подадат такава информация.  
Подобна мярка означава поемане на сериозен финансов ангажимент, а не е ясно дали държавата може да си го позволи. 
Ивайло Московски е поискал да се проучат и възможностите за т.нар. оперативен лизинг или наемане на оборудвани 
учебни коли. Засега не е ясно колко изпитни автомобила ще са нужни, нито колко пари ще коства тази мярка. Годишният 
бюджет на автомобилната администрация е около 8 млн. лв. 
Друга мярка предвижда представителите на автошколите да бъдат извадени от изпитните комисии и инструкторът да не 
присъства по време на изпита. Това очаквано ще породи недоволството на инструкторите и собствениците на автошколи, 
с чиито коли в момента се провеждат изпитите. В момента в страната има около 1000 автошколи, но не е ясно колко 
общо са автомобилите за подготовка. 
Предлага се да бъде изготвена и нова методология за избор на маршрутите, по които трябва да преминават по време на 
изпита кандидатите за водачи. Един от вариантите е на всеки кандидат да бъдат предварително зададени началната и 
крайната точка на маршрута, а той сам да избира откъде да премине. По този начин изпитващите няма да имат 
възможност да дават на едни кандидати по-лесни, а на други по-трудни маршрути. Преглед на записите по време на 
изпита в автомобила показал, че едни кандидати биват "прекарвани" през трудни кръстовища или пък се оказвали на 
терен в час пик, а други услужливо се насочвали към ненатоварени булеварди в часови диапазон с малко трафик.  
Това са поредните мерки, които държавата се опитва да приложи, за да възпре корупционните практики както от 
служители на ДАИ, така и от самите кандидати. През годините листовките се прехвърлиха от хартия на електронен 
вариант, а от тази пролет те се решават в изолирани кабинки, където курсистът влиза без мобилен телефон, без чанта, 
връхни дрехи и след като е преминал през скенер, който да го провери дали не е "окабелен" с подсказваща техника. 
УВОЛНЕНИЯ 
През миналата седмица при акция на ГДБОП и прокуратурата бяха задържани 12 служители на ДАИ за манипулиране на 
изпитите по кормуване и за взимане на подкупи от неподготвени кандидати. Само шестима от тях обаче получиха 
обвинение. В ареста остана един, а другите петима бяха пуснати под парична гаранция. Вчера прокуратурата протестира 
освобождаването на заподозрените. При обиските у тях бяха открити 116 хиляди лева в различна валута. Те са взимали 
редовно по 50-100 лева, но на "морален принцип" - само от тези, които изобщо не могат да вземат изпита. От 
прокуратурата дори определиха дейността на групата като заплаха за националната сигурност, защото така на пътя 
излизат потенциални убийци. По повод на установените нарушения министър Ивайло Московски нареди да бъде 
уволнен началникът на областния отдел "Автомобилна администрация" - София Кънчо Димитров, както и всички 
служители, за които има информация, че са извършвали неправомерни действия.  
ПРОТИВ 
От Националната асоциация на работещите в спешната помощ се обявиха против част от мерките на кабинета за 
намаляване на жертвите по пътищата. Те бяха предложени след съботно заседание на кабинета, свикано от премиера 
Бойко Борисов, за да се обсъдят мерки за намаляване на смъртността при катастрофи. Една от мерките е да се съкрати 
времето за вземане на кръвна проба, която да се изследва за алкохол и наркотици, от 2 часа на 90 минути. "Скъсяването 
на интервала ни поставя в абсурдната ситуация да приоритизираме медицинско изследване за алкохол и наркотични 
вещества пред обслужването на пациенти в животозастрашаващи състояния", заявяват медиците. От организацията са 
против и тези изследвания да се правят само в спешните центрове. Те посочват, че денонощни дежурства от лекари се 
дават също в поликлиники, медицински центрове и болници.  
Премиерът иска пробите да се взимат само от лекари, тъй като в противен случай съдът отменял наказанията на пияните 
шофьори. Медиците не са съгласни и с това. "Този член ни тласка към извършване на документна измама, за която се 
носи наказателна отговорност. Медицински специалист не може да се подписва като лекар, а лекар няма как, без да е 
извършил преглед и сам да е попълнил протокола, да се подпише под него", пише в становището. 
 
Money.bg 
 
√ Колко изоставаме с усвояването на европейските фондове? 
Bтopият пpoгpaмeн пepиoд e c ycлoвни гoдини нa изпълнeниe 2014 - 2020. Cпopeд пpaвилaтa cpeдcтвa oт eвpoпeйcĸия 
cъюз щe мoгaт дa бъдaт ycвoявaни и cлeд 2020 г. 
Ho ĸъдe cтoи Бългapия днec и ĸoлĸo пapи oт фoндoвeтe cмe ycпeли дa ycвoим? 
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Πo дaнни oт 31 мaй 2017 г., ĸaчeни нa интepнeт cтpaницaтa нa пpaвитeлcтвoтo, oбщo пoлyчeнитe cpeдcтвa oт 
Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия ce paвнявaт нa 802 623 042 eвpo. 
Oбщaтa cyмa, зa ĸoятo cтpaнaтa ни мoжe дa ĸaндидaтcтвa, e 7 527 606 530 eвpo. Или peaлнo в иĸoнoмиĸaтa ca влeзли 
10.66% oт възмoжнитe пapи, coчaт oфициaлнитe дaнни. 
Oт тяx cepтифициpaни c гoдишeн cчeтoвoдeн oтчeт ĸъм cъщaтa дaтa ca 92 736 545 eвpo. Πpeдвapитeлнoтo финaнcиpaнe 
ĸъм ĸpaя нa мaй мeceц e в paзмep нa 361 036 733 eвpo. 
Haй-нeзaвиднo e пoлoжeниeтo c пpoгpaмaтa "Hayĸa и oбpaзoвaниe зa интeлигeнтeн pacтeж". B нaчaлoтo нa гoдинaтa oт EK 
ни пpeдyпpeдиxa c oфициaлнo пиcмo, чe нaй-гoлeмият pиcĸ зa зaгyбa oт cpeдcтвa e имeннo тaм. 
Чacт oт зaбaвянeтo мoжe дa ce oбяcни и c тypбyлeнтния пepиoд в пocлeднитe мeceци, в ĸoйтo ce cмeниxa тpи 
пpaвитeлcтвa. 
Дpyгият ycпoĸoитeлeн фaĸт e, чe нa ĸpaя нa пpeдxoдния пpoгpaмeн пepиoд Бългapия cъщo изocтaвaшe, нo блaгoдapeниe 
нa cилeн финaлeн cпpинт ycпя дa зaвъpши c 98% ycвoяeмocт. 
Oбичaйнo пъpвитe гoдини нa вceĸи пpoгpaмeн пepиoд ycвoявaнeтo нa пapи cтaвa c ниcĸи тeмпoвe, ĸoитo пocтeпeннo ce 
yвeличaвaт c вcяĸa изминaлa гoдинa. Зa тoзи пpoгpaмeн пepиoд, oбaчe, Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия въвeдe пpaвилa, cпopeд 
ĸoитo cтpaнитe-члeнĸи тpябвa дa изпълнят oпpeдeлeни ycлoвия, зa дa пoлyчaт дocтъп дo мaщaбнoтo eвpoпeйcĸo 
финaнcиpaнe. 
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√ Цените на петрола остават под 49 долара за барел 
Лекият петрол, сорт WTI в рамките на търговията на 12 юни на два пъти достига до 46,63 долара за барел, но в 
крайна сметка завърши при 46,01 долара 
на едни от най-ниските си нива за последните седмици. Фючърсът за петрола сорт Brent в рамките на търговията в 
понеделник успя да се повиши до 49,14 долара за барел, но впоследствие завърши със спад – 48,23 долара за барел.  
Лекият петрол, сорт WTI в рамките на търговията на 12 юни на два пъти достига до 46,63 долара за барел, но в крайна 
сметка завърши при 46,01 долара. 
Тази сутрин петролът се опитва да поскъпва. В рамките на търговията на лондонската борса ICE Futures, августовският 
фючърс за петрола сорт Brent се повиши с 0,70 на сто – до 48,49 долара за барел.  
Тази сутрин лекият петрол сорт WTI се опитва да възстанови позициите си. В рамките на търговията в ранните часове 
фючърсът за петрола сорт WTI бележи леко поскъпване на NYMEX до 46,25 долара за барел, или изменение от порядъка 
на 0,90 на сто.  
Цените на петрола за последните три седмици се понижиха с почти 9%, спадайки значително под 50 долара за барел. 
Това предизвиква съмнения, че ще бъде постигнат баланс между търсенето и предложенията, съобщава Dow Jones, 
позовавайки се на The Wall Street Journal.  
По-рано през тази година анализатори и търговци прогнозираха, че намаляването на добива от световните износители 
ще доведе до намаляване на предложенията и ръст на цените. Техният оптимизъм се запази през първите месеци на 
2017 г., когато петролните цени бяха в диапазона от 55-50 долара за барел. 
От началото на годината фючърсите загубиха 15% от цената си, тъй като компаниите от САЩ увеличиха добива на петрол 
в отговор на намаляването на добива от страна на ОПЕК. Петролните цени започнаха все по-често да демонстрират 
големи спадове – от месец март насам се наблюдават четири  понижения в рамките на деня от порядъка на над 4,5%. 
В петък фючърсите се повишиха с 19 цента, но завършиха седмицата с понижение от 3,8%.  
Засега стратегията на ОПЕК и страните извън картела се оказва не особено успешна, а инвеститорите започват да стават 
все по-неспокойни и все по-често се чува, че ще активират намеренията си за закриване на позиции, при всеки признак, 
че запасите в хранилищата не намаляват. 


