
1

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”
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21 ноември 2013 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

СВИВАТ СЕ ТРАДИЦИОННИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА СИВАТА ИКОНОМИКА

Национално представителни социологически проучвания показват, че традиционните прояви на неформалната

икономика в България намаляват, а обществената нетърпимост към тях се повишава. Данните бяха оповестени в рамките

на проведената днес кръгла маса под наслов “Намалява ли сивият сектор в България?”, организирана съвместно от Асоциация на

индустриалния капитал в България и Министерство на финансите на Република България. В рамките на кръглата маса

представители на социалните партньори, неправителствения сектор, академичните среди, държавните институции, обсъдиха

възможностите за измерване на проявленията на неформалната икономика в страната, както и постигнатия напредък в борбата с

този феномен в резултат на съвместни действия на държавата и социалните партньори.

Проведените национално представителни проучвания през годината показват, че сивия сектор отстъпва някои

от традиционните си територии (работа без трудов договор, източване на ДДС), но намира засилен израз в други  – работа на

фиктивни договори; осигуряване на суми, по-ниски от действително получаваните; недеклариране на действителните доходи от

населението. В общественото мнение са създадени ясно изразени нагласи за нетолериране на сивите практики, видимо е

подобрена способността на работодателите и наетите лица за разпознаване на сивите практики, повишена е готовността

на обществото за прилагане на действия за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Висок е практическият ефект от приложените през периода 30 юни 2012 г.  -  30 юни 2013 г.  мерки от страна на

държавата за редуциране на неформалните практики, като най-високо е оценена мярката за въвеждане на Механизъм за

контрол на доставките и движението на течни горива – проследяване на доставките и движението на течни горива от

производител и вносител до краен потребител с цел установяване начисляването и внасянето на дължим ДДС,  както и

мярката за Изискване към производителите и вносителите на акцизни стоки (енергийни продукти, алкохол и тютюневи

изделия) за монтиране на уреди, предаващи данни към информационната система на Агенция „Митници“.

При изследването са събрани оценки за очаквания ефект от четири нови мерки, проектирани за въвеждане в

периода до 1 януари 2014 г. С най-висок ефект върху ограничаването и превенцията на неформалната икономика у нас се

оценяват въвеждането на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и обратното начисляване

на ДДС за зърнени и технически култури с цел предотвратяване на фактическите кражби на ДДС; въвеждането на

механизъм за контрол на доставките и движението на алкохол и тютюневи изделия с цел установяване начисляването и

внасянето на дължим ДДС; оптимизиране на контрола върху производството и търговията с акцизни стоки за анализ и

предотвратяване на фискални рискове, свързани с производство и търговия на акцизни стоки.

На кръглата маса бе представено и новата стойност на Композитния индекс “Икономика на светло”, преизчислена

на основа на актуалните данни за 2012 г. Индексът бе конструиран в изпълнение на проекта и мери светлата част на

икономиката. Новата му стойност е 67.41, т.е. нараства с 1.04 единици спрямо данните от 2011  г.  Това показва,  че

предприетите мерки дават своите резултати, макар и с бавен нарастващ тренд, което може да се обоснове с продължаващата

икономическа криза.
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АКТУАЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ И НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ОТНОШЕНИЕТО

КЪМ НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА

Обществената чувствителност към неформалната икономика се повишава, като успоредно с

това се установява преструктуриране на „сивотата” на браншово ниво. Неформалността се свива в

някои от традиционните си територии (работа без трудов договор,  източване на ДДС),  но намира

засилен израз в други сиви практики – работа на фиктивни договори; осигуряване на суми, по-ниски от

действително получаваните; недеклариране на действителните доходи от населението.

В общественото мнение са създадени ясно изразени нагласи за нетолериране на сивите

практики, видимо е подобрена способността на работодателите и наетите лица за разпознаване на

сивите практики, повишена е готовността на обществото за прилагане на действия за ограничаване

и превенция на неформалната икономика. Висок е практическият ефект от приложените през

периода 30 юни 2012 г. - 30 юни 2013 г. мерки от страна на държавата за редуциране на

неформалните практики.

Това са част от основните констатации, разкрити от най-новите изследвания на оценките и

отношението спрямо неформалната икономика у нас. Те са проведени в периода септември - октомври

2013 г. в рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, осъществяван от

Асоциацията на индустриалния капитал в България”, сред работодателите от 11-те пилотни за проекта

браншове и сред работниците/служителите. Обобщените оценки на двете изследвани съвкупности

показват, че:

· Данните сочат,  че в сравнение с 2010 г. два пъти чрез целенасочените и системни обучителни,

консултантски и информационни действия са повишили информираността и компетентността на

целевите групи на проекта по отношение на неформалната икономика са намалели

работодателите и с една трета са намалели работниците/служителите, които трудно се

ориентират в темата неформална икономика и затова се колебаят да дават мнения по

темата;

· В градовете София, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Лом, Монтана, Кюстендил

и Гоце Делчев, където са работили регионални офиси на Националния център „Икономика

на светло“, степента на информираност на работодателите и работниците/служителите и

способността им да разпознават типичните сиви практики се е повишила близо два пъти, а

проявленията на неформалната икономика бележат спад;

· Заслуга за това има и разгърнатата широко мащабна обучителна дейност сред целевите групи на

проекта (до момента в присъствени и дистанционни обучения са обхванати 6150 лица);
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· В сравнение с 2010 г., през 2013 г. значителна част от считаните за типични сиви практики в

трудовоправните отношения са ограничени, което е довело до създаване на по-добра среда за

полагане на труд;

· Позитивни промени се наблюдават по отношение на най-често срещаните нарушения на

финансовата дисциплина, което се разглежда:  1)  като пряк резултат от активизираните и

систематизирани усилия на държавната администрация за прилагане на по-строг контрол върху

дейността на стопанските субекти и 2) като резултат от дейностите на социалните партньори, в

частност проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, за създаване на

обществена непримиримост и нетолериране на проявленията на неформалната икономика, за

разясняване на вредите от неформалната икономика върху обществото и върху отделните субекти,

а също и за повишаване компетентността на работодателите, работниците/служителите и

населението за разпознаване на сивите практики.

В сравнителен план с 2010  г., общата картина на причинно факторната обусловеност се

запазва практически непроменена.  Независимо от предприетите мерки,  до този момент не може да се

говори за явна промяна в силата на идентифицираните през 2010 г. фактори. Все още са силни желанието

да се надхитри закона, да се избегнат административните формалности. Но в същото време, все така

непроменени и тежки са и административното бреме, и дефицитите в предлагането на публични поръчки.

В съчетание с относително ниския данъчен морал на населението, в крайна сметка се създават достатъчно

силни нагласи за нарушаване на легитимните правила и прилагането на сиви икономически практики в

националната икономика.

След консултации с Министерство на финансите, при изследванията през 2013 г. е оценяван

практическия ефект от три мерки, прилагани последователно през периода 30 юни 2012 г. - 30 юни 2013 г.

Относително най-високо е оценена мярката за въвеждане Механизъм за контрол на доставките и

движението на течни горива – проследяване на доставките и движението на течни горива от

производител и вносител до краен потребител с цел установяване начисляването и внасянето на

дължим ДДС. 53 % от работодателите и 51,2 % от работниците/служителите виждат позитивни

практически ефекти от приложението на мярката.

Близки до коментираните са стойностите за практическите ефекти от приложението на мярката

Изискване към производителите и вносителите на акцизни стоки (енергийни продукти, алкохол и

тютюневи изделия) за монтиране на уреди, предаващи данни към информационната система на

Агенция „Митници“. Общо 51,1 % от работодателите и 46,8 % от работниците/служителите дават

позитивна оценка за практическите ефекти от приложената мярка.
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При изследването са събрани оценки за ефекта от четири нови мерки, проектирани за

въвеждане в периода до 1 януари 2014 г.. Три от проектираните четири нови мерки биха имали

относително най-висок и практически еднакво силен позитивен ефект върху ограничаването и

превенцията на неформалната икономика у нас:

· Като най-висок се преценява практическият ефект от мярката за Въвеждане на фискален

контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република

България и обратно начисляване на ДДС при търговия със зърнени и технически култури с

цел предотвратяване на фактическите кражби на ДДС. Голяма част от анкетираните лица не

разбират механизмите на предложените мерки. Но въпреки това общо 53,4 % от работодателите

очакват мерките да имат позитивен ефект за борба с контрабандата и източването на ДДС;

· На следващо място по очакван практически ефект работодателите поставят мярката за

Въвеждане на механизъм за контрол на доставките и движението на алкохол и тютюневи

изделия – проследяване на доставките на алкохол и тютюневи изделия от производител и

вносител до краен потребител с цел установяване начисляването и внасянето на дължим

ДДС.  36,4 % от работодателите преценяват,  че мярката би имала много висок позитивен ефект,  а

14,8 % са по-умерено настроени и преценяват, че ефектът ще е по-скоро слаб. Като цяло, 51,2 % от

работодателите считат, че мярката ще има ограничаващ ефект върху проявленията на

неформалната икономика;

· Мярката за Оптимизиране на контрола върху производството и търговията с акцизни стоки

– съвместни дейности на екипи от НАП и Агенция „Митници“ за анализ и предотвратяване

на фискални рискове, свързани с производство и търговия на акцизни стоки също получава

висока степен на одобрение. Общо 50,4 % от работодателите преценяват, че мярката ще има в една

или друга степен възпиращо влияние върху сивите практики.

Новата стойност на Композитния индекс “Икономика на светло” - 67.41, преизчислена на

основа на актуалните данни за 2012 г. нараства с 1.04 единици, спрямо данните от 2011 г. Индексът

бе конструиран в изпълнение на проекта и мери светлата част на икономиката. Това показва,  че

предприетите мерки дават своите резултати, макар и с бавен нарастващ тренд, което може да се обоснове

с продължаващата икономическа криза.


