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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Дефиниция на недекларирания труд 

 

Един от най-наболелите въпроси за икономиката както в България, така и в другите 

европейски страни, е недекларираният труд. Все още не съществува официално 

определение за недекларирания труд поради разликите в регулаторните системи на 

отделните държави.  

На равнище Европейски съюз (ЕС) недекларираният труд се определя като „всяка 

дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не 

е декларирана пред органите на публичната власт...“ 
1
.  

Според Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в това понятие се 

включва и невярно декларираната или фиктивната самостоятелна заетост, каквато е 

налице в случаите, когато работникът, макар и да е формално деклариран като 

самостоятелно заето лице въз основа на договор за предоставяне на услуги, в 

действителност, съгласно националното законодателство и практика, извършва дейност 

на наемен работник
2
.  

Държавите членки на ЕС са възприели множество и различни дефиниции на 

недекларирания труд, фокусиращи се върху неспазването на трудовото, данъчното 

и/или социално-осигурителното законодателство. „Вследствие на разнородността и 

сложността на недекларирания или невярно декларирания труд явлението обхваща 

множество различни субекти: наемни работници, които не са обхванати от 

социалното осигуряване, работят без договор или получават част от заплатата си 

„на ръка“; членове на семейството, чийто труд не се заплаща; работници, които не 

декларират второто си работно място; самостоятелно заети лица, които избират 

да не се узаконят; фиктивни самостоятелно заети лица; нередовни имигранти, които 

полагат недеклариран труд; работници от трети страни, които извършват 

подизпълнителска дейност за държавите-членки на ЕС, без минимални стандарти за 

достоен труд“
3
.  

                                                           
1 Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет 

и Комитета на регионите. Засилване на борбата срещу недекларирания труд, Брюксел, 24.10.2007 COM(2007) 628 ; 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/BG/1-2007-628-BG-F1-1.Pdf 
2Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския 

парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за 

предотвратяване и възпиране на недекларирания труд“, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865 
3 Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския 

парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за 

предотвратяване и възпиране на недекларирания труд“, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/BG/1-2007-628-BG-F1-1.Pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865
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Ако се предоставят незаконни стоки и услуги (напр. производство и трафик на 

наркотици, трафик на хора, пране на пари), то вече става въпрос за сенчестата 

икономика, а ако няма осъществено парично плащане - то вече се говори за сферата на 

незаплатените дейности
4
. Според Европейската платформа за борба с недекларирания 

труд дефиницията за сенчестата икономика обхваща както криминални (незаконни) 

дейности, така и недекларирания труд
5
.        

Недекларираният труд включва както скрити дейности, при които транзакциите не 

са незаконни, но все пак не са отчетени пред официалните власти, така и „неформални 

дейности“, при които няма архив на бизнес дейностите и представляват обикновено 

кешови транзакции между доставчиците на услуги и домакинствата или индивидите. 

Недекларираният труд не включва незаконни дейности (напр. търговия с наркотици, 

проституция, черен пазар на алкохол или цигари)
6
.  

Дефиницията на Международната организация на труда (МОТ) за неформалната 

икономика е сходна на дефиницията за недекларирания труд
7
. Подходът на МОТ към 

недекларирания труд се намира в контекста на по-широкото понятие за „неформална 

икономика“. Дефиницията на неформалната икономика включва понятието за 

недеклариран труд, както се разбира то от Европейската комисия (ЕК), като 

същевременно обхваща и работници, които понякога не попадат в обхвата на трудовото 

законодателство (напр. надомни или селскостопански работници)
8
. 

Недекларираният труд се дели на три основни категории
9
: 

 недеклариран труд във формална бизнес среда - напълно недеклариран или 

частично недеклариран труд, където част от заплатата се заплаща официално, а 

друга част на ръка и неофициално;  

 недеклариран труд за собствена сметка или самостоятелна заетост - 

предоставяне на услуги на предприятие, официално извършващо дейност, или 

на други клиенти (напр. домакинства);  

                                                                                                                                                                                     
 
4 Glossary of the European Platform tackling undeclared work, достъпен на: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1323&langId=en#chapter_S 
5 Glossary of the European Platform tackling undeclared work, достъпен на: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1323&langId=en#chapter_S 
6 European Commission, An evaluation of the scale of undeclared work in the European Union and its structural 

determinants: estimates using the Labour Input Method, стр. 4 
7 Glossary of the European Platform tackling undeclared work, достъпен на: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1323&langId=en#chapter_S 
8International Labour Office, Labour Administration and Inspection Programme (LAB/ADMIN), Labour Inspection and 

Undeclared Work in the EU, стр. v, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf 
9 Европейски семестър- тематичен информационен документ за недекларирания труд, стр. 2, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1323&langId=en#chapter_S
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1323&langId=en#chapter_S
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1323&langId=en#chapter_S
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf


                                                                                                                      

5 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------- 

Проект №BG05SFOP001-2.009-0174 „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на 

недекларираната заетост в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 предоставяне на стоки и услуги на близкото обкръжение - напр. съседи, 

семейство, приятели или познати (тук се включват строителни или ремонтни 

дейности, почистване, грижи за деца или грижи за възрастни хора). 

В европейски план явлението „недеклариран труд“ е разпространено в различна степен 

в отделни сектори, като: селско стопанство, строителство, занаятчийско производство 

(текстил, облекло, обувки и др.), търговия на дребно, хотелиерство, ресторантьорство, 

услуги за поддръжка и ремонт, полагане на лични грижи и домашни услуги
10

.  

В България все още няма приета и прилагана обща дефиниция за недекларирания 

труд на национално равнище. Поради отсъствието на подобна дефиниция в 

законодателството, различните отговорни органи и институции имат различно 

разбиране за това какво е недеклариран труд. По презумпция, това явление се 

разглежда като значителна част от неформалната (сенчеста, сива) икономика, която 

включва законосъобразни икономически дейности за производството и обмен на стоки 

и услуги, но която избягва държавно регулиране и контрол, данъчно облагане и 

осигурителни вноски.  

Според годишния доклад на Националната агенция за приходите (НАП), 

недекларираният труд представлява работа: 

- без трудов договор или такъв с фиксирана по-ниска официална заплата от реално 

получаваната;  

- наемане и осигуряване под/върху минималния осигурителен доход (МОД) за 

съответната икономическа дейност и група професии, което се различава от реално 

получаваното възнаграждение;  

- регистриране на трудови договори за работа на непълно работно време, а реално 

полаганият труд се извършва на пълен работен ден. 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“) дефинира 

недекларирания труд като: трудово правоотношение без писмен трудов договор; 

трудови договори, които не са регистрирани в НАП; недекларирана работа, основана на 

невярно изчисляване на работното време, което не отчита нощния и извънредния труд, 

работата на празници; изплащане на „заплати в плик“. 

Основните сектори, където се открива недекларираният труд в България са: търговията 

на едро и дребно (храни, облекла, текстил); селското стопанство (земеделие), услуги 

(ремонти, реклама, счетоводство, охрана); производство и разпространение на акцизни 

                                                           
10 Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на 

Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили 

сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд“, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865
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стоки (цигари, горива, алкохол); строителство, продажби на недвижими имоти; 

туризъм, ресторантьорство и транспорт.  

Именно поради този факт, обект на изследване в настоящия анализ са девет 

икономически дейности, които са част от някои от гореизброените най-проблематични 

сектори с голяма концентрация и дял на недеклариран труд. 

Липсата на надеждни и хармонизирани обобщени данни за недекларирания труд на 

равнище ЕС поставя на дневен ред необходимостта от разработването на единна 

методология
11

 за оценка на размера на недекларирания труд, чрез което ще е възможно 

да се наблюдава и напредъкът, постигнат в борбата с него. 

 

1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД В БЪЛГАРИЯ  

Според провежданото от Световната банка
12

 изследване на предприятията, през    

2013 г. фирмите в България идентифицират като основно предизвикателство на бизнес 

средата наличието на неформален сектор (28.7% от отговорите). На следващо място са 

посочени политическата нестабилност (14.6%) и корупцията в страната (13.3%)
13

. 

Според данните на Световната банка, в България е малък делът на фирмите, 

стартиращи своята дейност, без да бъдат формално регистрирани (едва 3.1% от 

фирмите)
14

. Страната ни все още изостава от равнището на индикатора за Източна 

Европа и особено за Централна Азия - с регистрирано ниво от 98.4%
15

.  

По данни на МОТ през 2016 г. два милиарда души (или 61.2% от световната заетост) се 

намират в неформалната икономика
16

, като делът на неформалната заетост достига 

85.8% в Африка, 68.6% в Арабските държави, 68.2% в Азия и Пасифика, 40.0% в 

Северна и Южна Америка, 25.1% в Европа и Централна Азия.  

                                                           
11 Непреките методи често се основават на сравнението на макроикономическите величини (национални сметки, 

потребление на електроенергия, парични транзакции), поради което се обхващат по-широки аспекти на 

„ненаблюдаваната икономика“ извън стандартното определение за недеклариран труд. Подходът, който често се 

използва при такива международни сравнения, се основава на многомерния анализ на взаимовръзките между 

множество променливи (MIMIC). Тази методика обаче е подложена на сериозна критика- две предполагаеми 

слабости са тенденцията да се надценява нивото на недекларирания труд и трудността при сравняването на 

държавите.  

Директните методи, основаващи се на статистически изследвания, осигуряват по-големи подробности и 

сравнимост. Слабата им страна е, че са склонни да подценяват недекларирания труд, тъй като се фокусират 

върху недостатъчно докладвания недеклариран труд на отделни лица и не успяват да уловят много недекларирани 

дейности, извършвани от предприятията.  

Европейски семестър- тематичен информационен документ за недекларирания труд, стр. 11-12, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf 
12 Изследванията включват представителна извадка от предприятия в частния сектор. Провеждат се от 1990 

година насам  чрез частни изпълнители, работещи от името на Световната банка. Обхващат се собственици на 

бизнес и топ мениджъри. Повече за методологията на: 

http://www.enterprisesurveys.org/methodology 
13 Източник на данните: http://www.enterprisesurveys.org/graphing-tool 
14World Bank, Enterprise surveys, Bulgaria Country Profile 2013 
15 World bank, Bulgaria Country Profile 2013, стр. 14, http://www.enterprisesurveys.org/reports 
16 Това са данни с отчетен сектор „Селско стопанство“ в тях.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf
http://www.enterprisesurveys.org/methodology
http://www.enterprisesurveys.org/graphing-tool
http://www.enterprisesurveys.org/reports
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Таблица 1: Дял на неформалната заетост в държавите от Източна Европа 

 

Държава Дял на 

неформалната 

заетост спрямо 

общата заетост 

(%) 

По сектори 

Селско 

стопанство (%) 

Индустрия (%) Услуги (%) 

България 15.9 48.1 8.7 15.8 

Чехия 9.2 12.0 7.9 9.9 

Унгария 12.2 37.9 9.1 11.2 

Молдова 28.9 68.9 24.8 9.9 

Полша 38.0 91.0 24.6 35.0 

Румъния 28.9 90.5 8.9 12.6 

Русия 35.9 43.7 41.2 33.6 

Словакия 16.7 25.4 18.6 15.4 
Източник: ILO, Women and men in the informal economy: A statistical picture, 2018, стр. 118 

 

Според данни на МОТ делът на неформалната заетост в България (15.9%) е по-

нисък спрямо отчетените нива в различни държави от Източна Европа, сред които 

Полша (38.0%), Румъния (28.9%), Словакия (16.7%) и Русия (35.9%).  

В световен план 15.7% от наетите в стандартна заетост
17

 заемат неформални работни 

места
18

, като този процент нараства за наетите на непълно работно време (44.0%), на 

временно работно място (56.7%) и за тези на временно работно място на непълно 

работно време (64.4%)
19

.  

Нивото на образование е ключов фактор, влияещ върху равнището на 

неформалната икономика. В световен мащаб, когато нивото на образование се 

увеличава, то нивото на неформалност намалява. Хората, завършили средно и висше 

образование е много по-малко вероятно да бъдат в неформална заетост, в сравнение с 

работници, които нямат образование или не са завършили начално образование. 

Съответно хората, живеещи в селските райони, е почти два пъти по-вероятно да бъдат в 

неформална заетост, отколкото хората в градските райони. Селското стопанство е 

секторът с най-високо равнище на неформална заетост - оценена на повече от 90%; по-

малък е съответният процент в индустрията (57.2%) и в сектора на услугите (47.2%). 

Макар и не всички неформални работници да попадат в категорията на бедните, то 

бедността е едновременно причина и последица от неформалността. Неформалната 

заетост е много по-разпространена сред бедните лица
20

.  

                                                           
17 Разбирана като заетост на пълно работно време, за неопределен период и представляваща подчинена връзка 

между нает и работодател.  
18 Неформално работно място- липса на социално-осигурително покриване на наетите и липса на платен годишен 

отпуск или платен болничен.  
19 ILO, Women and men in the informal economy: A statistical picture, стр.13-14, 58-59 
20 ILO, Women and men in the informal economy: A statistical picture, стр. 19, 20, 48 
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Недекларираният труд може да бъде измерен директно и индиректно. 

Индиректните методи на измерване включват сравняване на макроикономически 

агрегати (като напр. националните сметки, употребата на електричество, кешовите 

транзакции) и най-често водят до завишаване оценката за нивото на недекларирания 

труд
21

.  

Директните методи се базират на изследвания сред населението. Директните методи 

макар и да водят до изчисляването на по-ниски стойности на недеклариран труд, то все 

пак имат предимството, че изследват социално-икономическите характеристики на 

лицата, упражняващи недеклариран труд. Поради тази причина индиректните методи 

се предпочитат за изчисляване на размера на недекларираната икономика, а директните 

методи са подходящи за идентифициране на това кои са лицата, техните действия и 

мотиви за упражняване на недеклариран труд
22

.   

На европейско ниво недекларираният труд продължава да бъде обект на мащабни 

социологически проучвания. Според най-новото проучване
23

, подготвено за 

Европейската комисия, недекларираният труд в частния сектор в страните от ЕС 

достига до 11.6% и представлява 16.4% от брутната добавена стойност на Съюза
24

.  

В структурно отношение недекларираният труд в ЕС се полага главно от наемни 

работници (61.8%) и в по-малка степен от самонаети (37.3%) и  от работници в семейни 

предприятия (0.3%). Данните сочат още, че недекларираният труд е по-слабо 

разпространен в държавите членки с по-високи нива на БВП на глава от населението, с 

по-модернизирани системи на управление, с по-високи нива на доверие в органите на 

властта и по-ниски нива на корупция, с по-ниски нива на продължително безработни 

лица, с по-високи публични разходи за интервенции на пазара на труда за защита на 

уязвимите групи
25

.  

Държавите, където недекларираният труд е повече от средното ниво за ЕС, са 

предимно нови държави-членки на ЕС (с изключение на Италия). Най-нисък е делът 

на недекларирания труд във Великобритания, Германия и Нидерландия.  
                                                           
21 European Commission, An evaluation of the scale of undeclared work in the European Union and its structural 

determinants: estimates using the Labour Input Method, стр. 3 
22 European Commission, An evaluation of the scale of undeclared work in the European Union and its structural 

determinants: estimates using the Labour Input Method, стр. 3 
23 Проучването използва т.нар. метод на вложения труд (Labour Input Method (LIM)), който използва 

макроикономически данни за измерване на несъответствието между отчетеното предлагане на труд (от 

Изследването на работната сила) и отчетеното търсене на труд (от изследванията на предприятията, от 

декларациите на компаниите към данъчните и социално-осигурителните власти или от националните 

статистически офиси). Разликата между двата показателя измерва нивото на недекларирания труд. (European 

Commission, An evaluation of the scale of undeclared work in the European Union and its structural determinants: estimates 

using the Labour Input Method, стр. 3) 
24 Двете стойности са непретеглени средни аритметични. European Commission, An evaluation of the scale of 

undeclared work in the European Union and its structural determinants: estimates using the Labour Input Method, стр. 1 
25 European Commission, An evaluation of the scale of undeclared work in the European Union and its structural 

determinants: estimates using the Labour Input Method, стр. 1, 2, 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19002&langId=en 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19002&langId=en
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Графика 1: 
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Източник: European Commission, An evaluation of the scale of undeclared work in the 

European Union and its structural determinants: estimates using the Labour Input Method, 

2017 

 

Когато разглеждаме недекларирания труд като процент от брутната добавена 

стойност, то картината отново не е по-различна. Държавите с недекларирани 

икономики, по-големи от средните за ЕС, са предимно нови държави членки (Унгария, 

Латвия, Естония, България, Кипър, Хърватия и Чехия) и само три стари държави 

членки на ЕС: Гърция, Испания и Италия. Само Словакия и Словения от групата на 

новите държави членки са с недекларирани икономики малко под средните за ЕС. 
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Графика 2: 
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Източник: European Commission, An evaluation of the scale of undeclared work in the 

European Union and its structural determinants: estimates using the Labour Input Method, 

2017 

 

В България недекларираният труд се среща много по-често в рамките на 

трудовото правоотношение и в по-малка степен в рамките на самостоятелната 

заетост. Сред новите държави членки на ЕС, България и Полша са страните, при които 

може да се заключи, че има съществен проблем с недекларирането на изпълняваните 

работни задължения в рамките на трудовото отношение. От друга страна, в тези две 
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държави недекларираният труд сред самостоятелно заетите лица не е сериозен 

проблем, докато в страни като Румъния, Латвия и Кипър се наблюдават сериозни 

проблеми по отношение на самостоятелно заетите лица.  

 

Графика 3: 

 
Източник: European Commission, An evaluation of the scale of undeclared work in the 

European Union and its structural determinants: estimates using the Labour Input Method, 

2017 

 

Поради наблюдаваните различия сред държавите са необходими различни политики и 

мерки. В някои държави недекларираният труд е преди всичко въпрос, свързан със 
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самостоятелната заетост, докато в други е по-скоро въпрос, свързан с работата, 

извършвана в контекста на трудовото правоотношение. 

“Евробарометър 402”
26

 (2014 г.) разглежда недекларирания труд от страната на 

търсенето и предлагането на този вид труд. От гледна точка на предлагането, едва 5% 

от българите признават да са участвали в заплатени недекларирани дейности 

извън основната им трудова дейност (4% за ЕС 27)
27

. 

Същевременно, от гледна точка на търсенето 16% от сънародниците ни са 

използвали стоки/услуги, които включват недеклариран труд (за ЕС 27 делът е 

11%)
28

. Това е своеобразен акт на признаване и търпимост от страна на купувачите на 

недекларирани стоки/услуги, който обаче е придружен и от усещането за 

ненаказаност. Според 53% от българите съществува малък риск да бъдат хванати от 

социалните и данъчните власти тези лица, които работят, без да декларират доходите 

си (53% и за ЕС-27)
29

. Санкциите, които според българите би следвало да се наложат 

при разкриване на лице с недеклариран доход от труд, са следните: 56% смятат, че на 

тези лица ще им се наложи да заплатят данъчните и социалните си осигуровки, както и 

някаква глоба, 13% смятат, че тези лица ще заплатят само данъчните и социалните си 

осигуровки, 3% смятат, че тези лица ще отидат в затвор (съответно за ЕС-27 данните по 

тези три направления са 56%, 21%, 6%)
30

. 

Медианната стойност, заплащана за стоки и услуги, включващи недеклариран 

труд, е около 230 лева (или 118 евро) и съответно сънародниците ни най-често са 

плащали за следните недекларирани стоки и услуги: поправка и ремонт на домовете, 

поправка на автомобили, закупуване на хранителни продукти (собствено 

производство), здравни услуги
31

.  

Все пак в страната ни намира макар и слабо разпространение и практиката за 

получаване на трудовото възнаграждение на ръка (6% от българите са 

получавали заплата в плик, докато в ЕС това ниво е от 3%) - практика, която 

Икономическият и социалният съвет разпозна като неблагоприятна за икономиката на 

страната и подлежаща на сериозен контрол от властите
32

. 

Аналогично на изследването на Евробарометър провежда и Центърът за изследване 

на демокрацията (ЦИД) в рамките на свой мащабен проект, посветен на 

недекларирания труд в страната. Близо един от всеки пет българи са закупували 

стоки от недекларираната икономика; същевременно почти 1 на всеки 10 е 

                                                           
26 Подходът, използван в проучването, класифицира недекларирания труд само като дейности, които следва да се 

докладват, но не се отчитат пред данъчните и социално-осигурителните органи. 
27 Special Eurobarometer 402. Undeclared work in the European union, стр. 49 
28 Special Eurobarometer 402. Undeclared work in the European union, стр. 18 
29 Special Eurobarometer 402. Undeclared work in the European union, стр. 93 
30 Special Eurobarometer 402. Undeclared work in the European union, стр. 98 
31 Special Eurobarometer 402. Undeclared work in the European union, стр. 25, 29, Т17 
32 Special Eurobarometer 402. Undeclared work in the European union, стр. 78 
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упражнявал недеклариран труд, а 1 на всеки 7 от наети е получавал заплата в 

плик
33

 (представляваща около 30% от нетния им доход)
34

. 

Според ЦИД лицата, които се включват в закупуването на недекларирани стоки и 

услуги, го правят с цел закупуване на храна (41%), както и заплащане за ремонт на 

дома (33%) или на автомобила (27%). Лицата, които предоставят труда си и не го 

декларират, се занимават с поправка на коли, продажба на домашно произведени 

продукти, почистване, поддържане на градинското пространство и др.
35

 

Същевременно различните региони в страната са засегнати в различна степен от 

недекларирания труд, като обяснение за това може да бъде потърсено в нивото на 

(продължителна) безработица
36

. 

Секторите, които са най-податливи на разпространение на недеклариран труд 

включват: строителство, продажби на недвижими имоти; туризъм, хотели и ресторанти; 

търговия на едро и дребно (храни, облекла, текстил); земеделие, преработка на храни; 

услуги (ремонт, реклама, счетоводство, хидроизолация, погребения, таксита, охрана); 

търговия с хранителни стоки (зърно, захар и др.); производство и дистрибуция на 

акцизни стоки (цигари, горива, алкохол)
37

. 

Освен данните на ЦИД и на Евробарометъра за разпространението на 

недеклариран труд в секторите в България, съществуват още малко на брой 

източници, които дават секторна картина по темата.  

Според Европейската платформа за борба с недекларирания труд основно 

недеклариран труд в България се среща най-вече в микро-, малките и средните 

предприятия, едноличните търговци и самостоятелно заетите
38

. 

Именно поради този факт, обект на изследване в рамките на настоящия проект са 

девет икономически дейности, които са част от някои от гореизброените най-

проблематични сектори с голяма концентрация и дял на недеклариран труд. 

Според анкетно проучване на Федерацията на независимите синдикати от 

земеделието към КНСБ се наблюдава над 80% недекларирана заетост в сектор 

                                                           
33 Заплатата в плик е втора заплата или допълнително плащане, предоствяна/о без заплащане на необходимите 

данъчни и осигурителни вноски.  
34 Tackling undeclared work in Bulgaria: Knowledge-informed policy responses. Grey Policy Brief, No 1, 2017, 2017, стр.1 
35 Tackling undeclared work in Bulgaria: Knowledge-informed policy responses. Grey Policy Brief, No.1, 2017, 2017, стр. 5 
36 Tackling undeclared work in Bulgaria: Knowledge-informed policy responses. Grey Policy Brief, No 1, 2017, 2017, стр. 5 
37 GREY Working Paper No. 5/ ‘Out of the shadows: developing capacities and capabilities for tackling undeclared work in 

Bulgaria, Croatia and FYR Macedonia’ (GREY), Assessing the cross-national transferability of policy measures for tackling 

undeclared work, стр. 25, 

https://www.researchgate.net/profile/Colin_Williams/publication/266080880_Assessing_the_cross-

national_transferability_of_policy_measures_for_tackling_undeclared_work/links/5424e2bd0cf26120b7ac4a24/Assessing-

the-cross-national-transferability-of-policy-measures-for-tackling-undeclared-work.pdf 
38 European Platform tackling undeclared work, Factsheet on Undeclared Work – BULGARIA, 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1322&langId=en 

https://www.researchgate.net/profile/Colin_Williams/publication/266080880_Assessing_the_cross-national_transferability_of_policy_measures_for_tackling_undeclared_work/links/5424e2bd0cf26120b7ac4a24/Assessing-the-cross-national-transferability-of-policy-measures-for-tackling-undeclared-work.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Colin_Williams/publication/266080880_Assessing_the_cross-national_transferability_of_policy_measures_for_tackling_undeclared_work/links/5424e2bd0cf26120b7ac4a24/Assessing-the-cross-national-transferability-of-policy-measures-for-tackling-undeclared-work.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Colin_Williams/publication/266080880_Assessing_the_cross-national_transferability_of_policy_measures_for_tackling_undeclared_work/links/5424e2bd0cf26120b7ac4a24/Assessing-the-cross-national-transferability-of-policy-measures-for-tackling-undeclared-work.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1322&langId=en
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земеделие. Отчита се също разминаване в броя на заетите и броя на осигуряващите се в 

сектора.  

Според доклад на фондация „Справедливо облекло“ (Fair Wear Foundation), стъпващ 

върху интервюта с различни заинтересовани страни (вкл. публични власти, социалните 

партньори, НПО), недеклариран труд в България се полага основно в секторите 

земеделие, туризъм, строителство и домашни ремонтни дейности. Същевременно и в 

сектора за производство на облекла се отчита нарушаване на трудовото 

законодателство от гл.т. на работа без сключен трудов договор
39

.  

Официални данни за броя на лицата, работещи без трудов/граждански договор, се 

предоставят от НСИ на всяко тримесечие. Съответно се публикуват и отчетни 

годишни данни, според които през 2018 г. в България 62 хил. лица са работили без 

договор, което представлява 2.2% от общо наетите в страната лица. Макар и делът на 

лицата без трудов договор да бележи спад с близо 8 хил. лица спрямо 2008 г., то все пак 

техният дял се задържа на ниво от около 2% спрямо всички наети.  

Таблица 2: Брой на наетите лица (хил.), работещи без трудов договор през 

съответната година в България 

 Година Без договор (хил.) Годишно изменение на 

броя на лицата без 

договор (хил.) 

Процент на лицата без 

договор спрямо общо 

наетите в страната (%) 

2008 70,9 -1,8 2.4 

2009 59,2 -11,7 2.1 

2010
1
 53,0 -6,2 2.0 

2011 40,1 -12,9 1.5 

2012 37,5 -2,6 1.4 

2013 46,1 8,6 1.8 

2014 48,2 2,1 1.8 

2015 50,9 2,7 1.9 

2016 55,9 5,0 2.1 

2017 62,7 6,8 2.3 

2018 62,4 -0,3 2.2 
1 

Прекъсване на динамичния ред 

Източник: НСИ, Годишни данни от Наблюдение на работната сила 

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на обществената 

нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните 

отношения и превантивни действия за ограничаването й”, Българската 

                                                           
39 Fair Wear Foundation, BULGARIA country study 2016, стр. 52, ел. ресурс: https://www.fairwear.org/wp-

content/uploads/2017/01/CS-Bulgaria-2016.pdf 

 

https://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2017/01/CS-Bulgaria-2016.pdf
https://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2017/01/CS-Bulgaria-2016.pdf
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търговско‐промишлена палата (БТПП) възлага на Обединение 

„Стратегма‐Европейски институт” да извърши анализ на резултатите от проведено в 

периода октомври 2009 г. - март 2010 г. проучване на степента на информираност на 

работодателите и заетите лица относно действащата нормативна уредба в областта на 

трудовоправните и осигурителните отношения. В обхвата на проучването са включени 

10 отрасъла, определени въз основа на предварителен анализ на данните от годишните 

доклади на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, данни от различни 

изследвания, свързани с неформалната икономика, както и информация от членовете на 

БТПП. Съответно обхванатите отрасли са: производство на хранителни продукти; 

производство на напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от 

текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство 

и ресторантьорство; транспорт; спедиция и съобщения; операции с недвижимо 

имущество; наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно‐образователни услуги
40

. 

Данните от проучването показват, че сектори като хотелиерство и ресторантьорство, 

строителство и производство на облекло остават проблемни от гл.т. наблюдавани 

случаи на работа без трудов договор и спазване продължителността на работното 

време. Общо трите сектора кумулират 70% от наетите без договор, а между 20 и 30% от 

анкетираните наети във всеки сектор свидетелстват за неспазване на 

продължителността на работното време. Освен това данните сочат, че при 

регистрираните случаи на работа без трудов договор (общо за всички сектори), 

работниците страдат от забавяне изплащането на заплата
41

.  

2. ПРИЧИНИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД 

Евробарометърът от 2014 г. разглежда разпространението на недекларирания труд от 

гл.т. на потребителите и от гл.т. на доставчиците на този вид труд. От гледна точка на 

българските потребители закупуването на недекларирани стоки и услуги е 

продиктувано от по-ниската им цена (49%), по-бързото предоставяне на услугата 

(35%), качеството на услугата (29%), слабото/липсата на наличие на закупената 

стока/услуга на редовния пазар (15%), извършването на услуга на приятел, роднина или 

колега (14%) и др. От гледна точка на предлагането най-честите причини за 

извършване на недеклариран труд от българите са ниските работни заплати в 

предприятията от „светлата” икономика (според 32% от българите), липсата на  

работни места на легалния пазар на труда (38%), липсата на контрол от властите 

(27%)
42

. 

                                                           
40 Обединение „Стратегма‐ Европейски институт, Методология за обработка и анализ на данните в рамките на 

проект Анализ на резултатите от проучването и определяне на основни теми, за организиране и провеждане на 

дискусии и обучения, стр. 12-13 
41 Обединение „Стратегма‐ Европейски институт, Анализ на данните от проучването в рамките на проект 

Анализ на резултатите от проучването и определяне на основни теми, за организиране и провеждане на дискусии и 

обучения, стр. 94 
42 Special Eurobarometer 402. Undeclared work in the European union, стр. Т25, Т26, 102 
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Според ЦИД недекларираният труд възниква при липсата на доверие в институциите- 

той се упражнява както доброволно от лица, решили да излязат извън официалната 

декларирана икономика, така и от тези, които са изключени (са извън) декларираната 

икономика
43

. 

Може да се смята, че разпространението на недеклариран труд се влияе от: 

 нарастващата гъвкавост на договорните отношения, особено нарастването на 

самостоятелната заетост, възлагането на дейности на подизпълнители и на 

външни изпълнители
44

; 

 нарастващата трансгранична стопанска дейност, изискваща ефикасно 

международно сътрудничество между надзорните и правоприлагащите органи
45

; 

 преориентиране на икономиката към сектори, характеризиращи се с 

недеклариран труд (напр. строителен сектор; услуги за домакинството, 

включително услуги за домашно почистване, грижи за деца и грижи за 

възрастни хора; лични услуги; частна охрана; промишлено почистване; селско 

стопанство; хотелиерство, ресторантьорство и общественото хранене.)
46

;  

 увеличаване на социалните сътресения в някои страни от ЕС, при което лицата 

търсят компенсиране на загубите на доходи (спада в заплатите) чрез полагане на 

недеклариран труд
47

; 

 това, дали даден служител е продължително безработен, дали попада в групата 

на т.нар. уязвими лица (включително нелегалните имигранти)
48

; 

 яснотата на законодателството или приспособяването на законодателството към 

новите видове работа; 

 съществуването на единна организация или координиращ орган за борба с 

недекларирания труд - ако механизмите за контрол липсват, неясни са и/или са 

неефективни, то лицата могат да бъдат по-склонни да избягват плащането на 

данъци, като упражняват недеклариран труд; 

                                                           
43 Tackling undeclared work in Bulgaria: Knowledge-informed policy responses. Grey Policy Brief, No.1, 2017, 2017, стр. 1 
44 Европейски семестър- тематичен информационен документ за недекларирания труд, стр. 2, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf 
45 Европейски семестър- тематичен информационен документ за недекларирания труд, стр. 2, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf 
46 Европейски семестър- тематичен информационен документ за недекларирания труд, стр. 2-3, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf 
47 Европейски семестър- тематичен информационен документ за недекларирания труд, стр. 2, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf 
48 Европейски семестър- тематичен информационен документ за недекларирания труд, стр. 5, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf
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 споделеното разбиране на цялостната институционална, данъчна и социална 

рамка, и възприемането на нейната справедливост и прозрачност, насърчаващи 

ангажираността към данъчните задължения. Колкото по-ниско е нивото на 

възприемането на корупцията, толкова по-малка е вероятността част от 

заплатите на служителите да бъдат платени в брой; 

 равнището на БВП на глава от населението по стандарти на покупателната 

способност (колкото по-голямо е равнището на БВП в СПС, толкова по-ниско е 

разпространението на недеклариран труд
49

);  

 качеството на държавното управление: колкото по-високо е качеството на 

държавно управление
50

, толкова по-ниско е разпространението на недеклариран 

труд; 

 прилаганите мерки на строги ограничения (по време на икономическа криза) и 

по-специално неолибералните мерки на намаляване на данъците, дерегулация и 

намаляване на държавната намеса корелират силно с наличието на по-широко 

разпространение на недеклариран труд. Същевременно делът на недекларирания 

труд е по-нисък в държави, които извършват по-големи разходи за интервенции 

на пазара на труда и за социална закрила на лицата
51

.  

Конкретно в България, бедността и недостатъчният размер на разполагаемия доход на 

населението в страната са ключови мотиватори за съгласието за полагане на 

недеклариран труд от страна на работещите. Въведеното през 2008 г. пропорционално 

данъчно облагане (т.нар. „плосък данък“) на доходите на физическите лица също не 

допринесе по никакъв начин в борбата със сивата икономика и в частност 

недекларирания труд. Според един от изводите в направения анализ „Десет години 

пропорционално данъчно облагане в България – време за равносметка“ на КНСБ се 

оказва, че в условията на прогресивно облагане делът на сивата икономика намалява с 

много по-големи темпове, докато при наличие на плосък данък този дял остава или 

относително статичен, или нараства с леки темпове. 

Неотчитането на част от получената работна заплата (заплатата в плик) е 

вероятно да се случи в икономика, характеризираща се с:  

 по-нисък БВП на глава от населението; 

                                                           
49 Недеклариран труд: използват се оценките по метода на вложения труд за недекларираната заетост като 

процент от общото количество на труда в частния сектор. (документ към Европейския Семестър, стр. 7-8). 
50 Качеството на държавното управление е измерено с Европейския индекс за качество на държавното управление 

(EQI) 
51 Eurofound (2013), Tackling undeclared work in 27 European Union Member States and Norway: Approaches and 

measures since 2008, стр. 31, 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1324en3.pdf 

 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1324en3.pdf
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 немодернизирани държавни бюрокрации с по-голяма корупция в публичния 

сектор;  

 по-високи нива на тежко материално лишаване; 

 по-високо неравенство на доходите;  

 по-ниски разходи за интервенции на пазара на труда за защита на уязвимите 

групи
52

.  

От Европейската платформа за борба с недекларирания труд посочват (на база 

проучване сред страните от ЕС), че съществуват три основни причини за умишлено 

участие в недеклариран труд в селскостопанския сектор: 1) избягване плащането на 

пълните данъчни вноски, дължими на държавата; 2) избягване плащането на 

дължимите осигурителни вноски (напр. за пенсионно осигуряване и здравно 

осигуряване); 3) избягване на това, да се покриват определени законови стандарти за 

труд като минимална работна заплата и максимално допустими часове труд.  Ето защо 

недекларираният труд в селското стопанство е от интерес за властите, отговарящи за 

спазването на данъчното, социалното и трудовото законодателство
53

. 

3. ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА БОРБА С НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД В ЕС 

На първо място следва да се спомене приетата през 2015 г.  Препоръка 204 на МОТ, 

която е първият международен стандарт, фокусиращ се върху неформалната икономика 

в нейната цялост. След приемането на Препоръката беше разработен и самостоятелен 

статистически индикатор, посветен на неформалната заетост (8.3.1.) в рамките на 

Целите за устойчиво развитие на ООН.  

В европейския контекст неформалната икономика е проблематизирана през едно от 

нейните проявления, а именно „недекларираният труд“. Това доведе до появата на 

Европейската платформа за борба с недекларирания труд, която създаде така 

необходимото пространство за проучването на феномена и координиране на 

националните усилия с цел противодействието му.  

Европейската платформа за недеклариран труд е създадена въз основа на решението на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г.
54

 В състава на Платформата 

влизат както индивидуални представители на държавите-членки (напр. лица от 

федерални министерства, от инспекциите по труда и социалните служби, от данъчни и 

                                                           
52 Европейски семестър- тематичен информационен документ за недекларирания труд, стр. 5, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf 
53 European Platform Undeclared Work (2018), Tackling undeclared work in the agricultural sector, стр. 2, 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en 
54https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=EN 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=EN
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митнически органи и др.)
55

, така и различни заинтересовани страни, действащи като 

наблюдатели (напр. представители на социалните партньори, на Европейската 

фондация за подобряване на условията на живот и труд, Европейската агенция за 

безопасност и здраве при работа, МОТ). 

Европейската платформата за недекларирания труд функционира на базата на приемана 

на всеки две години програма
56

,  чиито дейности са съгласувани с приоритетните оси на 

Платформата: сътрудничество и общи действия, учене един от друг, повишаване на 

знанието.  

Европейската платформата за недекларирания труд е публикувала: а) информационни 

листа, обобщаващи характеристиките на недекларирания труд във всички 28 страни от 

ЕС;  б) справка за институциите, отговорни за справянето с феномена и в) предприетите 

към момента политическите действия към недекларирания труд. 

 

Добри практики в секторите „Производство на текстил и изделия от текстил, без 

облекло“, „Производство на облекло“, „Обработка на кожи; производство на 

обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“ 

„ЕС е ключов фактор като инвеститор, купувач, търговец на дребно и потребител в 

сектора на производството на облекла и търговията, и следователно е в най-добра 

позиция да обедини многобройните инициативи по цял свят, за да се подобри 

значително положението на десетки милиони работници в този сектор и да се 

създадат равнопоставени условия за всички участници“ 
57

. 

В доклад на Европейския парламент се посочва, че „специфичните характеристики на 

веригите за създаване на стойност в сектора за производство на облекла, като 

например разпръснатите в географско отношение етапи на производствения процес, 

различните видове  работници в сектора за производство на облекла, политиката за 

закупуване, ниските цени, големите обеми, кратките срокове, възлагането на 

подизпълнители и краткосрочните отношения между купувачи и доставчици, водят 

до намаляване на видимостта, проследимостта и прозрачността на веригата за 

доставки на предприятията и до увеличаване на рисковете от нарушения на правата 

на човека и трудовите права, щети върху околната среда и неадекватно от гледна 

                                                           
55 Актуалният списък на членовете от всяка държава е достъпен на: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16411&langId=en 
56 Повече относно Програмата за 2019-2020 г. може да бъде намерено на: 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16358&langId=en 
57 Европейски парламент, ДОКЛАД относно водеща инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла 

(2016/2140(INI)), стр. 8, ел. ресурс: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0080_BG.pdf 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16411&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16358&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0080_BG.pdf
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точка на хуманността отношение към животните още на етапа на производство на 

суровините“
58

.  

Защитата на правата на работниците във веригите на доставка на текстилните 

производители е сред ключовите приоритети (наред с опазването на околната среда
59

) 

на редица световни и европейски  организации. През 2018 г. Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува Насоки на ОИСР за 

надлежна проверка
60

 за отговорни вериги на доставки в сектора „Облекло и 

обувки“ (в оригинал OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in 

the Garment and Footwear Sector). Насоките са продължение на Насоките на ОИСР за 

мултинационалните предприятия и следва да гарантират, че дейността на компаниите 

от сектора (независимо от тяхната големина, форма на собственост) изпълнява 

националните политики и способства за генериране на обществено доверие към 

компанията. Съответно се предоставят и специфични съвети за преодоляване на 

рисковете, свързани със сектора, сред които и отчитането на работното време и 

изчисляване на размера на дължимите трудови възнаграждения.  

Друг мащабен и доброволен за изпълнение инструмент, защитаващ правата на 

работниците в световните вериги на доставки, е Инициатива за етична търговия 

(Ethical Trading Initiative). Създаденото в края на 90-те години и базирано в Лондон 

НПО Инициатива за етична търговия (в оригинал Ethical Trading Initiative) 

понастоящем обединява над 90 компании, достигайки така до близо 10 милиона 

работници по света
61

. С общ оборот от над 166 млрд. лири, членовете на Инициативата 

включват супермаркети, търговци на дребно в модния бранш, универсални магазини, 

както и основни доставчици на търговци на храни и напитки, цветя, дрехи, обувки, 

домашно облекло, рекламни и други продукти.  Корпоративните членове са базирани 

във Великобритания, Австралия, Германия, Испания, Швеция и САЩ. В състава на 

Инициативата влизат още и синдикати (Trades Union Congress (TUC), Великобритания; 

ITUC, ITF, IUF) и други НПО-та, чиято мисия е насочена към създаването на етична 

търговия
62

. Всички корпоративни членове на Инициативата прилагат Базов кодекс на 

трудови практики (в оригинал ETI Base Code of labour practice), разработен въз 

основа на стандартите на МОТ. Част от елементите на този Базов кодекс са съотносими 

                                                           
58 Европейски парламент (2017), Доклад относно водеща инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла 

(2016/2140(INI)), стр. 9-10, ел. ресурс: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0080_BG.pdf 
59 Във връзка с опазването на околната среда следва да се спомене стартиралата през 2010 г. в Швеция 

Инициатива за отговорно използване на ресурса „вода“ при производството на текстил (в оригинал „Sweden 

Textile Water Initiative“). В рамките на инициативата са създадени първите насоки за устойчиво управление на 

водите и отпадъчните води във веригите за доставки, като от 2014 до 2018 г. инициативата обхваща 277 

доставчици от Бангладеш, Китай, Етиопия, Индия и Турция. (Sweden Textile Water Initiative, THE INITIATIVE, ел. 

ресурс: http://stwi.se/about/).  
60 Надлежната проверка е процесът, чрез който предприятията могат да идентифицират, предотвратяват, 

смекчават и отчитат как се справят с действителните и потенциални неблагоприятни въздействия от своята 

дейност.  
61 Ethical Trading Initiative, секция ETI's origins, ел. ресурс: https://www.ethicaltrade.org/about-eti/why-we-exist/etis-

origins 
62 Ethical Trading Initiative, секция Our members, ел. ресурс: https://www.ethicaltrade.org/about-eti/our-members 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0080_BG.pdf
http://stwi.se/about/
https://www.ethicaltrade.org/about-eti/why-we-exist/etis-origins
https://www.ethicaltrade.org/about-eti/why-we-exist/etis-origins
https://www.ethicaltrade.org/about-eti/our-members
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към проблема за недекларирания труд - съответно гарантира се, че работниците ще 

получат писмена информация за своето заплащане преди встъпване в заетост; 

работните часове ще са упоменати в трудовия договор; упражняваният труд ще стъпва 

върху признато трудово взаимоотношение (признато от националните закони), като 

работодателят следва да спазва трудовите и осигурителните права на работника, а не да 

ги избягва под претекста на отдаване на дейностите към подизпълнители, на надомен и 

стажантски труд и др.
63

 

През 2013 г. Инициативата за етична търговия стартира проект за изследване 

условията на труд в секторът за производство на облекло в региона на Лестър, 

Великобритания (създаващ 30% от произведеното в страната облекло). Установени са 

редица трудови нарушения, сред които липсата на трудови договори и нереално 

отчетени работни часове. В резултат от проекта местните доставчици се ангажират с 

налагането на законови и етични стандарти на работните места, осъществяване на 

фирмени одити, провеждане на обучителни програми по правата на работниците (а на 

места и курсове по английски език, тъй като в сектора има азиатски работници със 

слаби езикови познания)
64

.  

От своя страна и синдикатите полагат усилия за регулиране условията на труд по 

веригите на доставки в сектора за производство на облекла. Конкретна стъпка в тази 

посока е предприета на 25 април 2016 г. с подписването на Споразумението за 

сътрудничество между президента на Inditex
65

, Пабло Исла, и генералния секретар 

на Международната синдикална федерация IndustriALL, Юрки Райна, относно 

отговорното управление на веригата на доставки. Споразумението предоставя 

възможност за договаряне на по-добри условия на труд в сектора
66

.  

Одитии сертификации 

Одитите могат да оценят степента, в която извършените плащания за трудови 

възнаграждения и отработените часове съответстват на количеството продукция. Така 

може да се идентифицира използването на незаконно набиране на работна ръка и 

неотчетността на труда пред властите. След като бъдат събрани достатъчно данни, 

анализът показва рисковите предприятия и това позволява на голямата компания да 

прилага коригиращи, превантивни или смекчаващи мерки в своите вериги на доставки. 

Така например може да се преосмисли практиката на договаряне на прекалено ниски 

                                                           
63 Ethical Trading Initiative, The ETI Base Code, стр. 6, 7, 9, ел. ресурс: 

https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/ETI%20Base%20Code%20%28English%29.pdf 
64 Ethical Trading Initiative, секция The Leicester garment trade, ел. ресурс: 

https://www.ethicaltrade.org/programmes/leicester-garment-trade 
65 Inditexе един от най-големите търговци на дребно в модната индустрия, като предлага стоката на осем 

светозни бранда (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home and Uterqüe) 
66 IndustryAll, Experts to boost trade union rights in Inditex supply chain, ел. ресурс: http://www.industriall-

union.org/experts-to-boost-trade-union-rights-in-inditex-suppy-chain 

https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/ETI%20Base%20Code%20%28English%29.pdf
https://www.ethicaltrade.org/programmes/leicester-garment-trade
http://www.industriall-union.org/experts-to-boost-trade-union-rights-in-inditex-suppy-chain
http://www.industriall-union.org/experts-to-boost-trade-union-rights-in-inditex-suppy-chain
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цени на продукцията, която е вероятно да води до верижен ефект надолу по веригата на 

доставки и може да бъде пряка причина за експлоатацията на работниците
67

. 

Фондация „Справедливо облекло“ (Fair Wear Foundation) 

Базираната в Нидерландия фондация „Справедливо облекло“ (в оригинал Fair Wear 

Foundation) извършва одити в шивашки предприятия по веригата на доставки на 

членуващите във Фондацията европейски брандове в сектор „производство на 

облекла“
68

. За одитите се изпраща интервюиращ, инспектор и специалист по здраве и 

безопасност на работните места с цел установяване на съществуващи проблеми. 

Проверяващите са част от местния екип на Фондацията. Съответно проверяващите 

провеждат интервюта в и извън предприятието, целейки да предразположат 

работниците да споделят своите проблеми. След одита екипът обсъжда стъпките за 

подобряване управлението на ангажираното от дадения бранд предприятие. След това 

брандът и мениджмънта на предприятието създават конкретен план за действие с ясна 

времева рамка за изпълнение. Освен вътрешно фирмените одити по веригите на 

доставка, Фондацията предлага още възможност за подаване на сигнали за нарушения 

на трудовите права и инициира проверки по сигналите. Съответно се поддържа и он-

лайн база данни с подадените сигнали, класифицирани по държави и по вид на 

нарушението
69

.  

Фондация „Справедливо облекло“предлага и обучения по предприятията, участващи 

във веригите на доставки на брандовете. Обученията са ориентирани по посока 

запознаване на трудещите се с трудовите им права, като включват както общи, така и 

специфични за всяка държава обучителни модули
70

.  

Фондация „Справедливо облекло“ провежда всяка година сред своите членове
71

 (т.е. 

сред членуващите във Фондацията брандовете) т.нар. „Проверка на представянето на 

бранда“ (в оригинал Brand Performance Check). Тази проверка представлява 

независима оценка на действията на брандове за подобряване на условията на труд по 

веригата им на доставки. Проверката има двуяк ефект: от една страна, позволява на 

потребителите да разберат какво правят брандовете, а от друга, предоставя на 

                                                           
67 European Platform Undeclared Work (2018), Tackling undeclared work in the agricultural sector, стр. 51, 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en 
68 Членството във Фондацията е отворено за Европейски брандове с минимален годишен оборот от 2.5 млн. евро. 

(Fair Wear Foundation, секция MEMBERSHIP, ел. ресурс: https://www.fairwear.org/about/membership/)  
69 Fair Wear Foundation, секция WHAT WE DO, ел. ресурс: https://www.fairwear.org/fair-wear-foundation/what-we-do/ 
70 Fair Wear Foundation, секция WHAT WE DO, ел. ресурс: https://www.fairwear.org/fair-wear-foundation/what-we-do/ 
71 Членовете на Фондацията са брандове, предлагащи облекло, обувки, чанти, колани, палатки, спални чували, 

куфари, домашен текстил и свързани продукти, изработени от плат, кожа или други текстилни материали, които 

служат за същата цел. (Fair Wear Foundation, BRAND PERFORMANCE 

CHECK GUIDE, стр. 6, ел.ресурс:https://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2017/09/brand-performance-check-guide-

2018.pdf).  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en
https://www.fairwear.org/about/membership/
https://www.fairwear.org/fair-wear-foundation/what-we-do/
https://www.fairwear.org/fair-wear-foundation/what-we-do/
https://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2017/09/brand-performance-check-guide-2018.pdf
https://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2017/09/brand-performance-check-guide-2018.pdf
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брандовете подробна обратна връзка относно ефекта от полаганите усилия, която да им 

помогне за дефиниране на приоритетни области за действие в бъдеще
72

. 

Изхождайки от разбирането, че брандовете имат огромно влияние върху условията на 

труд сред своите подизпълнители, то Фондацията залага на Проверката като на 

инструмент, чрез който да се идентифицира по какъв начин бизнес практиките на 

брандовете влияят върху условията на труд надолу по веригата на производството. 

Всяка година се отчитат определени показатели, които след това се обявяват публично. 

Проверката на представянето помага на бранда да определи какво прави добре и какво 

следва да се подобри
73

.Отчитаните показатели покриват широк спектър от проблеми, 

като една част от тях могат да бъдат обвързани с проблема на недекларирания труд. 

Тук се включват: 1) споразумяването с компаниите по веригите за доставки, че 

работниците са добре информирани относно спецификата на тяхната работна заплата 

(размера на заплащането и периода на заплащане), че извънредният труд е доброволен 

и не надвишава 12 часа на седмица, че са налице и договорни отношения между 

работника и работодателя; 2) производствените предприятия прилагат планиране на 

продукцията (реалистична оценка на производствения капацитет), така че да се 

предотврати извънредния труд; 3) отчитане дали предприятията използват надомни 

работници (включително поддържането и представянето на база с данни за броя на 

надомните работници) - дали са регистрирани тези лица и ако не, то как се регулират 

трудовите отношения с тях (има ли сключен трудов договор и с какви клаузи е той), 

дали са уточнени условията на заплащането
74

; 4) на работниците е предоставена 

информация относно горещата линия на Фондацията за подаване на оплаквания 

относно условията на труд
75

.  

По отношение на надомните работници във веригите на доставки и гарантиране на 

техните трудови права следва да се отчете, че и Инициатива за етична търговия (в 

оригинал Ethical Trading Initiative) осигурява целеви обучения за корпоративния 

                                                           
72 Fair Wear Foundation, секция MORE ABOUT BRAND PERFORMANCE CHECKS, ел.ресурс: 

https://www.fairwear.org/news/more-about-brand-performance-checks/ 
73 Fair Wear Foundation, секция WHAT WE DO, ел. ресурс: https://www.fairwear.org/fair-wear-foundation/what-we-do/ 
74 Надомните работници във веригите на доставки са признати и от Насоките на ОИСР за надлежна проверка  за 

отговорни вериги на доставки в сектора „Облекло и обувки“ (в оригинал OECD Due Diligence Guidance for 

Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector) и от Конвенция 177 на МОТ.  

В световен план НПО организацията „Жените в неформалната заетост: глобализиране и организиране“ (е 

оригинал “Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing- WEIGO) осъществява посредством 

регионалните си мрежи HomeNet South East Asia и HomeNet South Asia активности за прилагане на Ръководните 

принципи на ООН за правата на човека и бизнеса. Сред тези активности са изготвените препоръки към 

корпорациите (опериращи в различни сектори) по отношение на надомните работници: доставчиците и 

подизпълнителите да сключват писмени договори с надомни работници (и да предоставят копие от договора), да 

се включва името на купувача на продукцията в договора, да се гарантира сигурността на заетостта (да не е 

възможна загуба на работата без писмени причини), да бъде създаден механизъм за подаване на оплаквания от 

надомните работници и др. (Ethical Trading Initiative, The Leadership Series: how can international brands ensure that 

homeworkers are treated fairly?, ел. ресурс: https://www.ethicaltrade.org/blog/leadership-series-how-can-international-

brands-ensure-homeworkers-are-treated-fairly) 
75 Fair Wear Foundation, BRAND PERFORMANCE CHECK GUIDE, ел. ресурс: https://www.fairwear.org/wp-

content/uploads/2017/09/brand-performance-check-guide-2018.pdf 

https://www.fairwear.org/news/more-about-brand-performance-checks/
https://www.fairwear.org/fair-wear-foundation/what-we-do/
https://www.ethicaltrade.org/blog/leadership-series-how-can-international-brands-ensure-homeworkers-are-treated-fairly
https://www.ethicaltrade.org/blog/leadership-series-how-can-international-brands-ensure-homeworkers-are-treated-fairly
https://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2017/09/brand-performance-check-guide-2018.pdf
https://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2017/09/brand-performance-check-guide-2018.pdf
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мениджмънт и предоставя различни информационни ресурси за регулиране и 

изсветляване на този вид труд
76

.  

Частни компании, извършващи сертифициране и одитиране 

Базираната в Швейцария компания SGS се занимава с проверка, верификация, 

изпитване и сертифициране на своите бизнес клиенти. Посредством сертифицирането 

компаниите могат да демонстрират, че предлаганите продукти, процеси, системи или 

услуги са в съответствие с националните или международните стандарти и разпоредби, 

или определените от потребителя стандарти при сертифициране. Посредством 

верификацията,  SGS гарантира, че продуктите и услугите по цялата верига на доставки 

(от суровините до крайното потребление) отговарят на световните стандарти и на 

местните разпоредби
77

.  

Пoдобряването на видимостта на изпълнителите по веригите на доставки 

Модната индустрия е една от най-сложните световни производствени мрежи. 

Сложността и разпокъсаността на веригите на доставки в шивашката индустрия могат 

да затруднят брандовете при проследяването на мястото и начина на производството на 

техните продукти.  

Европейската комисия демонстрира своята отговорност към веригите на доставки в 

сектора за производство на облекла, като през 2016 г. организира конференция на 

високо равнище с участие на заинтересовани страни от ЕС. Дискусиите по темата за 

веригата на доставки засегнаха необходимостта от прозрачност на веригата на 

доставки, така че да се гарантира достоен труд за всички работници
78

.  

През 2017 г. Европейския парламент отново призова „за това на потребителите да се 

предоставя ясна и надеждна информация относно устойчивостта в сектора за 

производство на облекла, относно произхода на продуктите и степента, до която са 

били спазени правата на работниците“
79

. 

Пoдобряването на видимостта на изпълнителите по веригите на доставки (чрез 

събиране на съответните данни за историята, разпространението, местоположението и 

                                                           
76https://www.ethicaltrade.org/training/homeworkers-and-ethical-trade 

https://www.ethicaltrade.org/resources/homeworker-project-resource-downloads 
77 SGS, секция „ЗА SGS НАКРАТКО“, ел. ресурс, достъпен на: https://www.sgs.bg/bg-bg/our-company/about-sgs/sgs-in-

brief 
78 European Commission, High-level Conference on Responsible Management of the Supply Chain in the Garment Sector, ел. 

ресурс: https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/high-level-conference-responsible-management-supply-chain-

garment-sector_en 
79 Европейски парламент, ДОКЛАД относно водеща инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла 

(2016/2140(INI), стр. 14, ел. ресурс: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0080_BG.pdf 

https://www.ethicaltrade.org/training/homeworkers-and-ethical-trade
https://www.ethicaltrade.org/resources/homeworker-project-resource-downloads
https://www.sgs.bg/bg-bg/our-company/about-sgs/sgs-in-brief
https://www.sgs.bg/bg-bg/our-company/about-sgs/sgs-in-brief
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/high-level-conference-responsible-management-supply-chain-garment-sector_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/high-level-conference-responsible-management-supply-chain-garment-sector_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0080_BG.pdf
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използването на продуктите и материалите) помага на компаниите да идентифицират 

възможностите за ефективно и устойчиво управление на трудовите права
80

.  

За работниците и техните синдикати видимостта на веригата на доставки е 

жизненоважен инструмент, гарантиращ  че световните брандове ще поемат отговорност 

за това производството на дрехи да се осъществява в среда, в която няма нарушения на 

човешките и трудовите права. Знаейки кои са марките, снабдяващи се от тяхната 

фабрика, работниците и техните синдикати могат да бъдат активни в мониторинга на 

работните си места
81

. 

Разкриването на веригите на доставки обаче все още се разглежда като тема табу от 

редица световни компании, занимаващи се с производство на облекло, обувки и модни 

аксесоари. Пионери в това отношение са компаниите „Nike“ и „Adidas“, които в края на 

90-те и в първите години след 2000 г. разкриха имената на фабриките, произвеждащи 

колежанската им линия от облекла. След това двете компании предоставиха и пълния 

си списък на доставчици. През последното десетилетие редица северноамерикански и 

европейски компании започнаха да разкриват своите вериги на доставки
82

.  

Дневен ред на световната мода (Global Fashion Agenda) 

Базираната в Копенхаген неправителствена организация „Дневен ред на световната 

мода“ (Global Fashion Agenda) организира и домакинства всяка година в Копенхаген 

водещия в света на модната индустрия бизнес форум „Copenhagen Fashion Summit“, в 

рамките на който се дискутира устойчивостта на модната индустрия. Организацията 

публикува всяка година и своя доклад-препоръка, озаглавен „Дневен ред, 

предназначен за главните изпълнителни директори“ (в оригинал „CEO Agenda“). 

В него се формулират основни приоритети за гарантиране устойчивостта на модната 

индустрия. Основната таргет група, към която е насочен доклада са главните 

изпълнителни директори на световните брандове; други целеви групи включват 

инвеститори, производители, представители на правителствата, изследователи, НПО-та 

и др. В приложимия за 2019 г. „Дневен ред, предназначен за главните изпълнителни 

директори“ се отправят редица препоръки, като част от тях имат отношение към 

проблема за недекларирания труд и отделните му проявления. Така например се 

препоръчва подобряване на видимостта на доставчиците по веригата на доставки
83

 

(особено на тези, отговорни за производството на платовете, а и на самото облекло) и 

разглеждане на производствените им практики (посредством стандартизирани 

                                                           
80 Carrone, N. (2018), Do you know where your clothes come from? UNECE joined the EU and ITC to discuss transparency 

and traceability solutions at European Development Days, 14 June, https://europa.eu/capacity4dev/platform-rmsc-garment-

sector/discussions/do-you-know-where-your-clothes-come-unece-joined-eu-and-itc-discuss-transparency-and 
81 Fashion Revolution CIC (2018), Fashion Transparency Index, стр. 11, 

https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_fashiontransparencyindex2018 
82 Clean clothes campaign, FOLLOW THE THREAD. The Need for Supply Chain Transparency in the Garment and 

Footwear Industry, стр. 2, ел.ресурс: https://cleanclothes.org/resources/publications/follow-the-thread-the-need-for-supply-

chain-transparency-in-the-garment-and-footwear-industry 
83 В рамките на веригата на доставки на модната индустрия са заети 60 милиона души.  

https://europa.eu/capacity4dev/platform-rmsc-garment-sector/discussions/do-you-know-where-your-clothes-come-unece-joined-eu-and-itc-discuss-transparency-and
https://europa.eu/capacity4dev/platform-rmsc-garment-sector/discussions/do-you-know-where-your-clothes-come-unece-joined-eu-and-itc-discuss-transparency-and
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_fashiontransparencyindex2018
https://cleanclothes.org/resources/publications/follow-the-thread-the-need-for-supply-chain-transparency-in-the-garment-and-footwear-industry
https://cleanclothes.org/resources/publications/follow-the-thread-the-need-for-supply-chain-transparency-in-the-garment-and-footwear-industry
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инструменти за измерване как и къде се произвеждат продуктите), гарантиране 

спазването на основните човешки права по веригата на доставки (така както са 

изведени те във Всеобщата декларация за правата на човека на ООН), подобряване на 

системите на заплащане, прилагане на нови технологии за непрекъснат достъп и 

потвърждаване на валидността на данните от веригите на доставки (от типа на 

blockchain и DNA technology)
84

.  

Гаранция за прозрачност („Transparency Pledge“) 

Напредъкът по разкриването на веригите на доставки обаче все още е бавен. Така през 

2016 г. девет НПО организации за защита на трудовите и човешките права
85

 сформират 

коалиция, която стартира кампанията за включване на брандовете в т.нар. Гаранция за 

прозрачност (в оригинал „Transparency Pledge“). Чрез Гаранцията се цели 

налагането в текстилната промишленост на общ минимален стандарт за оповестяване 

на веригите за доставки. Изпратени са писма до повече от 70 текстилни бранда, от 

които се изисква да публикуват стандартизирана и съдържателна информация за 

всички фабрики в производствената фаза (включваща, както процеса на разкрояване, 

разрязване и зашиване, така и довършителните процеси по облеклата) на техните 

вериги за доставки. Съответно всяка компания, участваща в Гаранцията за прозрачност, 

се ангажира (от декември 2017 г. насам) да публикува на своя уебсайт редовно 

(например два пъти годишно) списък с имената на всички свои производствени 

обекти
8687

.  

Други инициативи, включващи подтикване на брандовете да разкрият списъка на 

доставчиците си, както и да направят мониторинг на условията на труд във фирмите-

подизпълнители са: Нидерландското споразумение относно устойчивите облекла и 

текстил, Индексът за прозрачност в модния бранш, Индексът Higg, Германското 

партньорство за устойчив текстил.  

                                                           
84 Global Fashion Agenda, CEO AGENDA 2019, стр. 14, 21, https://www.globalfashionagenda.com/ceo-agenda-

2019/#industrialRevolution 

 
85 Тук се включват: IndustriALL Global Union, International Trade Union Confederation, UNI Global Union, Human 

Rights Watch, Clean Clothes Campaign, Maquila Solidarity Network, Worker Rights Consortium, International Corporate 

Accountability Roundtable, International Labor Rights Forum.  
86 Публикуваната информация (на английски език) следва да съдържа: 1) пълното наименование на всички 

ауторизирани производствени единици и съоръжения за преработка; 2) адресът на всяка производствена единица; 

3) основната компания, държаща бизнеса на производствения обект; 4) вида на направените продукти (облекло, 

обучки, домашен текстил, аксесоари); 5) брой работници на всеки производствен обект. 

Повече информация за брандовете, участващи в Гаранцията може да бъде намерена на: 

https://fusiontables.google.com/DataSource?docid=1M0vI1alIYUds-KiwhOL-J6uE1QGf-aNM0oK2fiUW#card:id=2 

 
87 Clean clothes campaign, FOLLOW THE THREAD. The Need for Supply Chain Transparency in the Garment and 

Footwear Industry, стр. 3,5, 6; ел.ресурс: https://cleanclothes.org/resources/publications/follow-the-thread-the-need-for-

supply-chain-transparency-in-the-garment-and-footwear-industry 

 

https://www.globalfashionagenda.com/ceo-agenda-2019/#industrialRevolution
https://www.globalfashionagenda.com/ceo-agenda-2019/#industrialRevolution
https://fusiontables.google.com/DataSource?docid=1M0vI1alIYUds-KiwhOL-J6uE1QGf-aNM0oK2fiUW#card:id=2
https://cleanclothes.org/resources/publications/follow-the-thread-the-need-for-supply-chain-transparency-in-the-garment-and-footwear-industry
https://cleanclothes.org/resources/publications/follow-the-thread-the-need-for-supply-chain-transparency-in-the-garment-and-footwear-industry
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Нидерландското споразумение относно устойчивите облекла и текстил
88

 (Dutch 

Agreement on Sustainable Garments and Textile), в сила от 2016 г. и валидно до           

2021 г., е доброволна инициатива, в която брандовете от Нидерландия могат да се 

включат и да поемат отговорност към своите доставчици по отношение на:                    

а) недопускане на дискриминация на работните места, на детски и принудителния труд 

и б) гарантиране изплащане на заплата за издръжка, спазване на БЗР, допускане на 

синдикално представителство и др. Брандовете също така оповестяват публично кои са 

техните вериги на доставки от цял свят, като на уебсайта на Споразумението може да 

бъде намерен списък с доставчиците по държави (вкл. и българските фирми, които 

изнасят за Нидерландия)
89

.  

Индексът за прозрачност в модния бранш (Fashion Transparency Index), разработен 

от базираното във Великобритания НПО „Модна революция“ (в оригинал Fashion 

Revolution), разглежда напредъка на всеки бранд по отношение на правата на човека 

(вкл. спазване правото на почивка, спазването на работното време, заплащането на 

извънредния труд
90

) и екологичните въпроси във веригите им на доставки. Индексът 

използва само публично оповестена информация, налична на уебсайтовете на 

брандовете, в техните годишни отчети (публикувани през януари 2016 г. или по-късно) 

или в уебсайтове на други организации, свързани директно с уебсайта на дадения 

бранд. Индексът разчита също и напопълнен от брандовете въпросник, в който се 

посочва каква част от търсената информация се оповестява публично
91

. 

Индекс за измерване и оценка представянето на компания Higg Index 

Съществуват и стандартизирани инструменти, чрез които брандовете могат да разберат 

къде и как се произвеждат продуктите, (включително социалното въздействие на 

производството на даден продукт)
92

. Такъв инструмент е напр. разработеният от 

Модната коалиция по устойчивост (в оригинал „Sustainable apparel coalition“) 

индекс за измерване и оценка представянето на компания- т.нар. Higg Index. 

Индексът обхваща различни модули, посветени на отделни компоненти от 

производствения процес. Един от модулите - т.нар.„Higg Facility Social & Labor 

Module (Higg FSLM) разглежда социалната среда в цялата верига на производствения 

процес. Чрез него брандовете могат да насърчат налагането на безопасни и справедливи 

условия на труд за работниците от веригите на доставка. Съответно сред оценяваните 

                                                           
88 Текстът на Споразумението е одстъпен на английски език на: https://www.ser.nl/-

/media/ser/downloads/engels/2016/agreement-sustainable-garment-textile.pdf 
89 Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textile, About this agreement, ел. ресурс: 

https://www.imvoconvenanten.nl/garments-textile/agreement?sc_lang=en 
90 За подробна справка на оценяваните категории може да се разгледа основният темплейт за попълване (2018 

brand questionnaire template), достъпен на: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1je38cVCu3r-wbCFdiY7aTHW-Nj-

KsXpZzGAOIJvfijk/edit#gid=1026773021 
91 Fashion Revolution CIC (2018), Fashion Transparency Index, стр. 18,19, 20, 22, ел. ресурс, достъпен на: 

https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_fashiontransparencyindex2018 
92 Global Fashion Agenda, CEO AGENDA 2019, стр. 14, https://www.globalfashionagenda.com/ceo-agenda-

2019/#industrialRevolution 

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/engels/2016/agreement-sustainable-garment-textile.pdf
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/engels/2016/agreement-sustainable-garment-textile.pdf
https://www.imvoconvenanten.nl/garments-textile/agreement?sc_lang=en
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1je38cVCu3r-wbCFdiY7aTHW-Nj-KsXpZzGAOIJvfijk/edit#gid=1026773021
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1je38cVCu3r-wbCFdiY7aTHW-Nj-KsXpZzGAOIJvfijk/edit#gid=1026773021
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_fashiontransparencyindex2018
https://www.globalfashionagenda.com/ceo-agenda-2019/#industrialRevolution
https://www.globalfashionagenda.com/ceo-agenda-2019/#industrialRevolution
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компоненти на работната среда попадат работните часове, както и изплащаните 

обезщетения и заплати
93

. Понастоящем инструментът се използва от компании от цял 

свят, като в Европа ползвателите са от Италия, Португалия, Румъния, Испания, Турция, 

Украйна.  

Модната коалиция по устойчивост инвестира също така и в развитието на Проекта 

за социална и трудова конвергенция (Social and Labor Convergence Project), който 

има за цел да обедини всички заинтересовани страни (включително марки, търговци на 

дребно, производители, гражданско общество, правителствени организации, издаващи 

стандарти организации и одиторски фирми) за изготвянето на единен подход за 

социално и трудово оценяване (одитиране) във веригите на доставкина шивашката 

индустрия. В тази връзка се изготвя Конвергентната рамка за оценка (в оригинал 

Converged Assessment Framework), която ще генерира данни за социалните и 

трудовите условия в производствените обекти на брандовете- съответно ще се събират 

данни за работни часове, заплати, възраст на персонала, практики за наемане и системи 

за управление
94

. Целта е да се намали броя на дублиращите се одити във веригите на 

доставки (одити от няколко бранда, използващи един и същ доставчик), както и да се 

подобри качеството на извършваното оценяване.  

Германското партньорство за устойчив текстил (Partnership for Sustainable 

Textiles) е създадено под егидата на федералния министър на развитието д-р Герд 

Мюлер през 2014 г. В партньорството участват около 130 организации-членки, 

представляващи пет групи заинтересовани страни: германско федерално правителство, 

частния сектор, неправителствени организации, синдикати, организации по 

стандартизация. Членовете на Партньорството преследват конкретни социални, 

екологични и икономически цели, приложими по цялата верига за доставки в сектора за 

производство на облекла
95

.  

Понастоящем членовете на Партньорството покриват около половината от немския 

пазар на текстил
96

. 

От 2018 г. насам всички членове на Партньорството трябва да следват редица 

стандартни, специфични и обвързващи цели. Една от тях е брандовете и търговците на 

дребно да поддържат регистър на своите бизнес партньори и производители, който 

регистър по възможност може да бъде публикуван
97

.  

                                                           
93 Sustainable apparel coalition, секция Facility tools, ел. ресурс:  https://apparelcoalition.org/higg-facility-tools/ 
94 Social and Labour Convergence, At a glance, ел. ресурс: https://slconvergence.org/at-a-glance/ 
95 Partnership for Sustainable Textiles, Anchoring sustainability in textile supply chains. Become a member– because 

together we can achieve more than alone, стр. 4, ел. ресурс: https://www.textilbuendnis.com/wp-

content/uploads/2019/03/Anchoring-sustainability-in-textile-supply-chains.pdf 
96 Partnership for Sustainable Textiles, секция The Partnership, ел. ресурс: https://www.textilbuendnis.com/en/who-we-

are/the-partnership/ 
97 Partnership for Sustainable Textiles, секция WHAT WE DO, ел. ресурс: https://www.textilbuendnis.com/en/what-we-

do/individual-responsibility/ 

https://apparelcoalition.org/higg-facility-tools/
https://slconvergence.org/at-a-glance/
https://www.textilbuendnis.com/wp-content/uploads/2019/03/Anchoring-sustainability-in-textile-supply-chains.pdf
https://www.textilbuendnis.com/wp-content/uploads/2019/03/Anchoring-sustainability-in-textile-supply-chains.pdf
https://www.textilbuendnis.com/en/who-we-are/the-partnership/
https://www.textilbuendnis.com/en/who-we-are/the-partnership/
https://www.textilbuendnis.com/en/what-we-do/individual-responsibility/
https://www.textilbuendnis.com/en/what-we-do/individual-responsibility/
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Добри практики в сектор „Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни 

дейности“ 

По данни на Европейската платформа за борба с недекларирания труд 4% (или 1 на 

всеки 25 души)
98

 от работната сила в ЕС-28 се намира в селскостопанския сектор 

(селско, горско и рибно стопанство). Трудовите отношения и недекларираният труд в 

сектора са приоритетни теми предимно в държавите членки от Централно-източна и 

Южна Европа, където има и по-голям брой наети лица в земеделието. Но като цяло 

проблемът е общ - 15% от наетите в селскостопанския сектор в ЕС-28 нямат писмен 

трудов договор (в сравнение с 5% от цялата работната сила в ЕС-28)
99

. 

Така 12% от всички в нерегистрирана заетост в ЕС 28 (разбирана като наети лица без 

писмен договор) са в сектора на селското, горското и рибното стопанство
100

. Съответно 

половината (50.8%) от всички наети без писмен договор в селскостопанския сектор в 

ЕС се намират в следните две държави членки: 38.1% в Полша и 12.7% в Италия. 

Данните сочат, че 39% от наетите в селско, горско и рибно стопанство в България 

са нерегистрирани работници (без трудов договор).  

Лицата без писмен трудов договор в селското, горското и рибното стопанство в ЕС-28 е 

по-вероятно да са мъже, да са на под 35 навършени години и да изпитват сериозни 

затруднения в плащането на домакинските си разходи
101

.  

Също така 27% от общата заетост в селското стопанство се намира в зависима 

самостоятелна заетост
102

 (в сравнение с 4% от заетостта в ЕС28)
103

. Данните сочат, че 

51% от всички самостоятелно заети лица в селско, горско и рибно стопанство всъщност 

са зависими самостоятелно заети лица. Така 22% от всички зависими самостоятелно 

заети лица в ЕС-28 се намират в селскостопанския сектор.  

Данните сочат, че 18% от всички работници в селското стопанство в България са 

зависими самостоятелно заети лица, което представлява 1.3% от всички зависими 

                                                                                                                                                                                     
 
98 Данни за 2016 г. 
99 Данни за 2015 г.  
100 Данни за 2015 г.  
101 European Platform Undeclared Work (2018), Tackling undeclared work in the agricultural sector, стр. 1, 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en 
102 Някои работници в ЕС са нарочно регистрирани като самостоятелно заети лица с цел към тях да не бъдат 

прилагани колективни трудови договори, да не се възползват от трудовото законодателство, приложимо към 

наетите (напр. минималните заплати, законодателството за работното време , защита в случай на уволнение), да 

не им се заплащат социални осигуровки или да им се удържа данък върху дохода. „Зависимата самостоятелна 

заетост“ представлява работник, класифициран формално като самостоятелно заето лице, но де факто 

притежаващо характеристиките на зависим нает. Зависимите самостоятелно заети лица са тези, които се 

представят като самостоятелно заети лица, които нямат наети от тях лица и които отговарят на два или 

повече от следните три критерия: (1) имат само един клиент, (2) нямат право да наемат служители и/или (3) 

нямат правомощия за вземане на важни стратегически решения. (European Platform Undeclared Work (2018), 

Tackling undeclared work in the agricultural sector, стр. 1, 11,  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en) 
103 Данни за 2015 г.  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en
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самостоятелно заети лица в ЕС-28. Две трети от всички зависими самостоятелно заети 

лица в селското стопанство се намират в четири държави членки: Румъния, Полша, 

Португалия и Италия. 

Зависимите самостоятелно заети лица в селското стопанство в ЕС 28 е по-вероятно да 

са мъже, да са по-възрастни (50 и повече години), да са с по-ниско образователно 

равнище
104

. 

На европейско ниво 9% от наетите в селското стопанство получават заплати в плик (в 

сравнение с 5% от всички наети в ЕС)
105

. Само в строителния сектор има по-висок дял 

на наетите, които получават заплати в плик (10%)
106

. 

На европейско ниво вече съществуват редица добри практики за справяне с 

недекларирания труд в земеделието.  

Съвместна заетост 

Във Финландия съществува т.нар. съвместна заетост, която представлява трудов 

договор между един служител и повече от един работодател. Тази заетост се използва в 

по-малките стопанства и предприятия, които не могат сами да наемат работници на 

пълно работно време, макар и да се нуждаят от постоянна работна сила. Съществуват 

различни варианти на съвместния модел на заетост във Финландия.  

 Първият модел е този на „един работодател“: две земеделски стопанства могат 

да съставляват т.нар. „работодателски кръг“, където един от работодателите 

действа като основен работодател, а споделянето на разходите за заетост между 

работодателите е договорено между самите тях.  

 Вторият модел е този на „двамата работодатели“: в този случай работодателите 

действат независимо един от друг във връзка със задълженията, които имат към 

работника. И двамата работодатели плащат заплати и социалноосигурителните 

вноски. Все пак работодателите се споразумяват помежду си при определяне на 

годишния отпуск, болничната помощ и др.  

 Третият модел е този на т.нар. „организиран работодател“: възможно е 

работодателите да сформират предприятие, дружество или кооперация, която 

действа като единствен работодател. В този случай новото юридическо лице 

действа като официален работодател, като спазва всички задължения, а 

служителят работи и за двете земеделски стопанства, които са създали новото 

                                                           
104 European Platform Undeclared Work (2018), Tackling undeclared work in the agricultural sector, стр. 1, 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en 
105 Данни за 2007 г.  
106  European Platform Undeclared Work (2018), Tackling undeclared work in the agricultural sector, стр. 1  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en 
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en
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юридическо лице. Подобно споделяне на работници в земеделието съществува 

като законово регламентирана практика още и във Франция и Италия
107

.  

Информационни кампании 

През 2012 г. в Македония синдикати, работодателите и държавните институции 

провеждат осведомителна кампания за негативите от недекларирания труд в сектора на 

земеделието и строителството (кампанията е подпомогната от МОТ). Целевите групи са 

работодатели и работници, особено тези в МСП
108

. 

Шведската агенция, отговорна за средата на труд (Swedish Work Environment 

Authority’s (SWEA’s) осъществява през периода 2015-2018 г. кампания за повишаване 

на осведомеността за последиците от недекларирания труд. Кампанията е 

съсредоточена върху няколко сектора, сред които и секторът на селското и горското 

стопанство (останалите обхванати сектори са: хотелиерство и ресторантьорство, 

строителство, транспорт).  Кампанията се фокусира както върху работодателите (като 

се изтъква ефекта върху работната среда и подкопаването на трудовите стандарти), 

работници (давайки примери защо не трябва да полагат недеклариран труд) и ученици 

от професионални училища (които имат досег или ще навлязат в целевите сектори и за 

които е важно да бъдат информирани относно техните права като наети). Кампанията 

залага на социалните медии за разпространение на информация сред работодателите и 

работниците (YouTube и Facebook). SWEA публикува на своя уебсайт и в YouTube 

видео материали, даващи конкретни примери за ефекта на недекларирания труд върху 

конкурентната среда, както и възникващите рискове от трудови злополуки. Три от 

видео материалите са произведени чрез Virtual-Reality техника, което позволява на 

зрителя да “посети” различни работни места в целевите сектори- вкл: кухня, строителна 

площадка и ферма. SWEAсъщо така провежда визити в професионалните училища, в 

рамките на които дискутира с учениците каква работна среда трябва да очакват при 

започване на работа и прожектира видеата, използващи виртуална реалност. Агенцията 

също така отправя предложение създадените видеоклипове да бъдат включени в 

учебния план на професионалните училища, така че да са от полза на учениците и да 

показват каква бъдеща работна среда могат да очакват и съответно с какви рискове, 

могат да се сблъскат
109110

.  

                                                           
107 European Platform Undeclared Work (2018), Tackling undeclared work in the agricultural sector, стр. 54-55,  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en 

 
108 Eurofound, Awareness campaigns in agriculture and construction, former Yugoslav Republic of Macedonia, 

https://www.eurofound.europa.eu/data/tackling-undeclared-work-in-europe/database/awareness-campaigns-in-agriculture-

and-construction-former-yugoslav-republic-of-macedonia 

 
109 European Platform Undeclared Work, Sweden: Awareness raising campaign on undeclared and unhealthy work, стр. 1-

5, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18512&langId=en 

 
110 European Platform Undeclared Work, Sweden: Virtual reality films, стр. 1-4, 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20470&langId=en 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en
https://www.eurofound.europa.eu/data/tackling-undeclared-work-in-europe/database/awareness-campaigns-in-agriculture-and-construction-former-yugoslav-republic-of-macedonia
https://www.eurofound.europa.eu/data/tackling-undeclared-work-in-europe/database/awareness-campaigns-in-agriculture-and-construction-former-yugoslav-republic-of-macedonia
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18512&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20470&langId=en
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Поемане на инициативи с участието на широк спектър от заинтересовани страни 

На европейско ниво е учредена Инициатива за веригата на доставки (ИВД). 

Инициативата е стартирана на 1 април 2013 г. от европейски асоциации, 

представляващи хранително-вкусовата промишленост (FoodDrinkEurope), 

производителите на маркови стоки (AIM), сектора за търговия на дребно 

(EuroCommerce, ERRT, Independent Retail Europe, Euro Coop), малките и средните 

предприятия (UEAPME) и търговците на селскостопански продукти (CELCAA). ИДВ 

цели е да насърчава добрите практики във веригата на хранителните доставки, което 

представлява основата на лоялните търговски отношения. ИВД допълва правилата и 

нормите на ЕС и на държавите, в които е въведена
111

.  

ИДВ задава модел за сътрудничество в отношенията на производители и доставчици- 

съответно членовете на ИДВ са съгласни да спазват общи и специфични принципи
112

, 

които уважават договорната свобода и гарантират конкурентоспособността, развитието 

на бизнеса и са в услуга на потребителите и обществото като цяло
113

. 

Слизайки на национално ниво, то определено Италия се откроява като държава, в 

която са предприети редица инициативи с участието на широк спектър от 

заинтересовани страни. Недекларираният труд в Италия варира между 12.9%
114

 и 

15.7%
115

, като остава широко разпространена практиката за работа без трудов договор, 

и то особено сред студенти, домакини, пенсионери и лица, търсещи първо работно 

място
116

. 

Земеделието е един от секторите с високи нива на недеклариран труд, поради сезонния 

характер на извършваната работа и наемането на работници ден за ден. Равнището на 

недеклариран труд в сектора се смята, че достига до 32% (данни за 2014 г.)
117

.  

Италианският сектор на земеделието е проблемен от и гл.т. наличието на незаконно 

набиране на селскостопански работници за много ниски заплати („Caporalato“). Т.нар. 

посредник (или „caporale“) наема работници и им осигурява транспорт до работните 

места. Съответно работниците се наемат ден за ден от посредника, който определя 

                                                                                                                                                                                     
 
111 Инициатива за веригата на доставки, Правилник за управлението и дейността, стр. 4-5, ел. ресурс: 

https://supplychaininitiative.eu/sites/default/files/sci_rules_of_governance_and_operations_-_bulgarian.pdf 
112 Принципите са достъпни на: https://supplychaininitiative.eu/sites/default/files/entr-2013-00308-00-00-bg-tra-

00final.pdf 
113 Сдружение за модерна търговия, секция „Принципи“, ел. ресурс: http://www.moderntrade.bg/p/blog-page_3250.html 
114 European Commission, An evaluation of the scale of undeclared work in the European Union and its structural 

determinants:estimates using the Labour Input Method, стр. 14, ел. ресурс: 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19002&langId=en 
115 European Platform tackling undeclared work, Factsheet on Undeclared Work- ITALY, стр. 2, 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18167&langId=en 
116 European Platform tackling undeclared work, Factsheet on Undeclared Work- ITALY, цит. По Eurispes, Italy Report 

(Rapporto Italia), Rome, 2016., стр. 3, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18167&langId=en 
117 European Platform tackling undeclared work, Factsheet on Undeclared Work- ITALY, цит. По Eurispes and UILA, 

Undeclared work, Survey on undeclared work in agriculture, стр. 2, 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18167&langId=en 

https://supplychaininitiative.eu/sites/default/files/sci_rules_of_governance_and_operations_-_bulgarian.pdf
https://supplychaininitiative.eu/sites/default/files/entr-2013-00308-00-00-bg-tra-00final.pdf
https://supplychaininitiative.eu/sites/default/files/entr-2013-00308-00-00-bg-tra-00final.pdf
http://www.moderntrade.bg/p/blog-page_3250.html
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19002&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18167&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18167&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18167&langId=en
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условията на заетост и цената на труда. Фермерите изплащат заплатите на посредника, 

както и комисионна за услугата. Тези посредници обаче често са свързани с престъпни 

организации и незаконно осигуряват работни места (предимно на нелегални мигранти). 

Борбата с недекларирания труд в земеделието в Италия има дълга история. Наред с 

целевите проверки на трудовите инспектори се провеждат и редица кампании и 

инициативи за регулиране на сектора
118

. 

През 2010 г. италианските държавните институции се обръщат към социалните 

партньори като съюзник за изкореняване на недекларирания труд в сектора. На 

социалните партньори се гледа като на страна, която би могла да разпространява 

информация за съществуващите видове трудови договори, да дава консултации 

относно сключените договори, но и да контролира изрядността на своите членове
119

.  

Борбата срещу тези трудови посредници в италианското земеделие включва и 

подписването през май 2016 г. на Меморандум за разбирателство между 

Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната, 

Министерството на земеделието и Националната инспекция по труда с цел обмен на 

информация и стратегии
120

. 

С цел подобряване на трудовите инспекции и насърчаване на доброто управление на 

фирмите в селското стопанство, италианският Институт за социално осигуряване 

(INPS) стартира инициативата „Мрежа за качествен селскостопански труд“ 

(Quality Agricultural Work Network). Така от юни 2016 г. насам Мрежата оповестява 

тези компании в сектора на селското стопанство и рибарството, които спазват 

трудовото, социалното и данъчното законодателство. Към мрежата могат да се 

включват тези компании, които не са осъждани за нарушения на трудовото 

законодателство и на социалното законодателство, както и за престъпни действия 

срещу публичната администрация и обществената безопасност, данъчни измами и др. 

Мрежата се ръководи от Управителен съвет („Cabina di Regia“), който се 

председателства от Института за социално осигуряване и включва още представители 

на други национални институции (Министерството на труда, Министерството на 

земеделието и политиката по горите, Министерството на икономиката, Инспекцията по 

труда, Националната данъчна агенция), както и други заинтересовани страни, вкл. 

синдикатите. От 2016 г. Управителният съвет отговаря и за провеждането на 

периодичен мониторинг на тенденциите на пазара на труда, включително оценка на 

недекларирания труд. Инспекциите в земеделието се извършват предимно сред фирми, 

                                                           
118 International Labour Office, Labour Administration and Inspection Programme (LAB/ADMIN), Labour Inspection and 

Undeclared Work in the EU, стр. 28, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf 
119 Eurofound, Inspection strategy in agriculture and construction, Italy, https://www.eurofound.europa.eu/data/tackling-

undeclared-work-in-europe/database/inspection-strategy-in-agriculture-and-construction-italy 
120 European Platform tackling undeclared work, Factsheet on Undeclared Work- ITALY, стр. 2, 4, 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18167&langId=en 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf
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които не са включени в Мрежата. Мрежата също така способства за 

представяне/рекламиране пред крайните потребители на добрите работодатели в 

сектора
121

. 

Дневни ваучери за сезонните работници в земеделието 

В Хърватия са въведени през 2012 г. дневни ваучери за сезонните работници в 

земеделието (ваучерът включва социалните осигуровки за пенсия, за здраве и 

безопасност на работното място, за заетост). Ваучерите се купуват от работодателите и 

служат за заплащане с работещия.  Ваучерната схема дава право на безработните и 

пенсионерите да работят в земеделието до 90 дни в една календарна година. Съответно 

от ваучерите не могат да се възползват наетите лица, самостоятелно заетите, хората с 

увреждания, непълнолетни, лица в отпуск по майчинство. Ваучерите са достъпни за 

работодатели в земеделието (отглеждане на различни посеви), рибовъдни и 

животновъдни стопанства
122

. Ваучерите гарантират на трудещите се спазването на 

основни трудови права като: максимална продължителност на работния ден от 12 часа; 

минимум 30-минутна почивка за всеки работен ден (при повече от 6 часа труд на ден); 

непрекъсната дневна почивка от не по-малко от 12 последователни часа; непрекъсната 

седмична почивка от не по-малко от 24 последователни часа
123

.  

Ваучерна заетост в земеделието се наблюдава и в Италия, където малки работодатели 

(с не повече от 5 наети лица) могат да използват ваучери за наемане на определени 

категории лица (под 25 годишна възраст, пенсионери, безработни) и да използват 

ваучера за изплащане на най-много до 5 хил. евро на всички свои работници
124

.  

Специфични държавни институции, противодействащи на недекларирания труд 

Регулирането на недекларирания труд сред продължително безработните лица започва 

още през 1994 г. посредством създадени местни агенции за заетост (ALE / PWA) в 

белгийски общини. На продължително безработните лица (над 2 години безработни 

или лица над 45-годишна възраст, безработни от шест месеца) се позволява да работят 

в сектора на земеделието, като им се заплаща чрез чек, който е бил закупен от 

ползвателя на услугата през местната агенция за заетост. Съответно има и определен 

                                                           
121 European Platform tackling undeclared work, Quality Agricultural Work Network, Italy, стр. 1- 3, 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19454&langId=en 
122 European Platform tackling undeclared work, Good practice fiche - Croatia: Enterprise vouchers in seasonal agriculture 

(Vrijednosni kuponi za sezonski rad u poljoprivredi),стр. 1-5,  

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20294&langId=en 
123 European Platform Undeclared Work (2018), Elements of a preventative approach towards undeclared work: an 

evaluation of service vouchers and awareness raising campaigns, стр. 49, 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19526&langId=en 
124 European Platform Undeclared Work (2018), Tackling undeclared work in the agricultural sector, стр. 61,  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19454&langId=en
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брой часове на месец, през които работникът може да работи в сектора на 

земеделието
125

.  

Във Великобритания функционират т.нар. ръководители на групи (gangmasters) в 

селското стопанство - това е всеки индивид или бизнес, който доставя работници за 

селскостопански труд. С цел намаляване на недекларирания труд, но и на трудовата 

експлоатация в селското стопанство е приет специфичен закон (т.нар. Gangmasters 

(Licensing) Act 2004), според който от 1 октомври 2006 г. насам ръководителите на 

групи (gangmasters) трябва да бъдат лицензирани, ако доставят работна ръка за 

следните сфери: селско стопанство, градинарство, събиране на миди и свързаните с тях 

индустрии по пакетиране и обработка)
126

. Създаденият през 2005 г. Орган за 

наблюдение на ръководителите на групи и трудовите нарушения (Gangmasters and 

Labour Abuse Authority (GLAA)) е отговорен за издаването на лицензи на 

ръководителите на групите (но и на другите доставчици на труд, включително и на 

агенции за заетост) за изброените сектори. Съответно лицензите се издават при 

покриване на конкретни изисквания за здраве и безопасност, настаняване, заплащане, 

транспорт, обучение и др. За да оперират в изброените сектори, ръководителите на 

групи трябва да имат лиценз от GLAA. За престъпление се възприема както 

доставянето на работници без наличието на лиценз, така и използването на 

нелицензиран доставчик на работна ръка (сред които са т.нар. ръководители на групи). 

Чрез процеса на лицензиране се генерират ползи както за работниците (получават 

справедливо отношение, заплащане, обезщетения и условия на труд), така и за 

доставчиците на работна ръка (избягва се нелоялната конкуренция, която плаща по-

малко от минималната работна заплата или избягва данъците), потребителите на 

трудовия ресурс
127

(могат да проверяват дали техните работници идват от законен 

доставчик и са информирани, ако лицензът на техния доставчик на труда е отнет), 

потребителите на селскостопанските продукти (могат да бъдат уверени, че храната им е 

подбрана и опакована в етична среда, намаляват и незаконните дейности, които водят 

до загуба на публични приходи - данък общ доход, ДДС и др.)
128

.  

Съответно на страницата на GLAA или по телефон всеки работник/ потребител на 

работна сила може да направи справка, дали съответният доставчик на труд 

(включително ръководител на група) е лицензиран. GLAA предоставя и информация на 

трудещите се какви са техните трудови права като наети лица във Великобритания 

(брошурите за трудовите права са достъпни на 20 езика, включително и на български 

език) и изчерпателен списък на организациите, които могат да дадат трудови съвет на 

                                                           
125 Eurofound, Local employment agencies, Belgium, https://www.eurofound.europa.eu/data/tackling-undeclared-work-in-

europe/database/local-employment-agencies-belgium 
126 Eurofound, Gangmaster licensing awareness campaign, United Kingdom, 

https://www.eurofound.europa.eu/data/tackling-undeclared-work-in-europe/database/gangmaster-licensing-awareness-

campaign-united-kingdom 

GOV.UK, Agricultural workers’ rights, ел.ресурс: https://www.gov.uk/agricultural-workers-rights/gangmasters 
127 Тук се включват фабрики, ферми, цехове за пакетиране, месарници, разсадници/развъдници.  
128 Gangmasters and Labour Abuse Authority, What we do, https://www.gla.gov.uk/who-we-are/what-we-do/ 

https://www.gla.gov.uk/i-am-a/i-am-a-worker/workers-rights-leaflets/
https://www.gla.gov.uk/media/3009/glaa-workers-rights-12pp-a7-bulgarian.pdf
https://www.gla.gov.uk/media/3009/glaa-workers-rights-12pp-a7-bulgarian.pdf
https://www.gla.gov.uk/i-am-a/i-am-a-worker/who-else-can-help/
https://www.eurofound.europa.eu/data/tackling-undeclared-work-in-europe/database/local-employment-agencies-belgium
https://www.eurofound.europa.eu/data/tackling-undeclared-work-in-europe/database/local-employment-agencies-belgium
https://www.eurofound.europa.eu/data/tackling-undeclared-work-in-europe/database/gangmaster-licensing-awareness-campaign-united-kingdom
https://www.eurofound.europa.eu/data/tackling-undeclared-work-in-europe/database/gangmaster-licensing-awareness-campaign-united-kingdom
https://www.gov.uk/agricultural-workers-rights/gangmasters
https://www.gla.gov.uk/who-we-are/what-we-do/
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работещия. Сред тези тези организации е и ACAS (Консултативна, помирителна и 

арбитражна служба). Консултациите от тази служба са безплатни и са достъпни както 

чрез он-лайн форма за запитване, така и посредством телефонен разговор към 

служител. Оплаквания относно заплащането в селското стопанство пък могат да се 

адресират (посредством съответните бланки) също и до Агенцията за плащанията в 

селските райони (Rural Payments Agency)
129

. Трудещите се в Уелс могат да получат 

информация и от Клона за устойчиво управление на земята (Sustainable Land 

Management Branch)
130

. 

По отношение на строителния сектор данните за равнището на недекларираната 

заетост са красноречиви – 19% от недекларирания труд на ниво ЕС-28 се полага в 

строителството.
131

  

В България ситуацията потвърждава тези данни - един от секторите, които допринасят 

за големия дял на недекларираната заетост е строителството, където делът на 

скритата икономика е около 40 процента, а при довършителните и ремонтни работи 

в дома е над 60 процента според получената информация от Федерацията на 

независимите строителни синдикати.  

В този сектор работят над 250 000 души, които често се трудят в лоши условия, без 

осигуровки и социална защита. Но най-характерно за тях е, че те не работят изцяло в 

сивата икономика, а декларират само една част от доходите си, а останалото получават 

"на ръка". Както е добре известно, това е една от формите на недеклариран труд - 

работни места, където законно наетите работници взимат по две заплати от своя 

работодател - една декларирана и една недекларирана, т.е. "заплата в плик". Това не е 

изцяло неформална заетост и поради това е много трудно да бъде открита. 

Секторът„посивява“ поради много фактори, като закъснелите държавни плащания и 

административни тежести, пестенето на пари за осигуровки, фалшивото 

командироване, както и сериозните нарушения при сезонната заетост. 

Характерно за чисто строителните дейности е сезонният характер на работата, като  

44% наемат допълнителен персонал в повечето случаи за периоди от 3 до 6 месеца. 

Оттам наемането на сезонни работници дава възможности за по-гъвкаво оформяне на 

отношенията между работодателя и работника, но точно тук често се прилагат 

утвърдени сиви практики. 

                                                           
129 Писмата се адресират до: Agricultural Wages Team или agriwages@rpa.gov.uk (за актуални контакти към 

Агенцията да се провери уебстраницата: https://www.gov.uk/government/publications/agricultural-wages-complaint-

form) 
130 Като за контакт се използва: slmenquiries@gov.wales / тел: 0300 062 2298. Актуална информация за подаване на 

сигнали за Уелс да се следи на уеб страницата: https://www.gov.uk/agricultural-workers-rights 
131 Данните са публикувани в доклада „Справяне с недекларирания труд в строителството“ 2017 г., качен в 

Европейската платформа за недекларирания труд. 

mailto:agriwages@rpa.gov.uk
https://www.gov.uk/government/publications/agricultural-wages-complaint-form
https://www.gov.uk/government/publications/agricultural-wages-complaint-form
mailto:slmenquiries@gov.wales
https://www.gov.uk/agricultural-workers-rights
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Недекларираният труд е също част от практиката за командироване на работещи, напр. 

тази заетост не се декларира или се декларира частично, прибягва се до "фалшиво 

командироване", до "неясно наемане" от филиал на компанията в друга европейска 

страна.  От всички български командировани работници 45% са заети в строителството. 

Неслучайно ГИТ определя сектора като един от най-рисковите, както по 

отношение на безопасността и здравето при работа, така и при изпълнението на 

трудовите правоотношения. Затова и през 2019 г. е заложен в програмата на ГИТ 

засилен контрол на строителни обекти и превенция на недекларирания труд. Данните за 

периода януари-септември 2018 г. за сектор „Строителство“ сочат, че след извършени 

общо 4140 бр. проверки на строителни обекти, вследствие на което са установени        

19 850 нарушения. За първото полугодие на миналата година проверките са общо 1000 

проверки в цялата страна - общият брой установени нарушения са 4930, от които близо 

70% – 3420 бр., са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа. 

Нарушенията по трудови правоотношения са 1495 бр. - започващи с наличието на труд 

без сключен писмен трудов договор и липса на някои задължителни клаузи в 

сключените трудовите договори, и разпростиращи се до неизплащане на допълнителни 

възнаграждения за придобит стаж, неизплащане на по-висока ставка при полагане на 

труд в празнични дни/извънреден труд, забавяне изплащането на възнагражденията. 

По-малко трудови злополуки на работното място в сектор „Строителство“ при ръст на 

строителните обеми са регистрирани в НОИ – за първото полугодие на миналата 

година регистрираните трудови злополуки, свързани с работния процес, са 63 бр., от 

които 3 смъртни. През 2017 г. те са били 76 бр., от които с летален изход – 6 бр. Най-

тежкото нарушение в областта на трудовите правоотношения – полагането на труд без 

трудов договор, е установено в 323 случая при 381 бр. година по-рано. Запазва се 

тенденцията всеки четвърти случай на работа без договор да е установяван на 

строителен обект. 

Недекларираната заетост в строителството се отразява крайно негативно на изрядните 

работодатели. Сивият сектор е този, който ограничава малките изпълнители в момента 

и не само ги ограничава, а и поставя под въпрос съществуването им – с нелоялна 

конкуренция, с неспазване на никакво законодателство, нито касаещо строителството, 

нито трудово-осигурителното, нито данъчното право. Основните щети върху законно 

работещите водят до силно намаление на тяхната конкурентоспособност, работа при 

ниска или нулева печалба, повишената опасност от фалити и затруднено наемане на 

висококвалифициран персонал. Обикновено нелегалните работещи са ниско платени и 

работят при несигурни условия, тъй като много често те не са регистрирани, 

регулирани или защитени от трудово и социално законодателство, поради това те не са 

в състояние да се облагодетелстват или да упражняват своите фундаментални права. 

Като пример, в Камарата на строителите в България (КСБ) са вписани 5100 строителни 

фирми, а в статистиката се водят още 15 хил. фирми с предмет на дейност 
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строителство. Не е логично и справедливо за 5100 фирми правилата да са едни, а за 

останалите 15 хил. въобще да няма такива. Към тях се прибавят т.н. „строителни 

бригади”, които дори не са юридически лица – те са абсолютно нелегитимни. 

За справяне с проблема е необходимо да бъдат направени промени в нормативната 

база. За да се преборим с недекларирания труд ние трябва да намерим точния баланс 

между превенция, контрол и санкции. Това може да бъде постигнато чрез прилагане на 

синхронизирани между контролните институции и социалните партньори мерки за 

повишаване на обществената съпричастност и осведоменост, чрез заделяне на повече 

средства за контрол и допълнителни механизми за налагане на санкции, както и  чрез 

по-ефективно прилагане на съществуващото трудово законодателство и стандарти. 

Добра практика в тази посока би било въвеждането на инициираните от КСБ 

законодателни инициативи, подкрепени от строителните синдикати на КНСБ и КТ 

„Подкрепа“ за изменение в Закона за устройство на територията, съответно в Закона за 

камарата на строителите (чл. 14, ал. 2), съгласно които строителни обекти над 100 кв.м. 

Това е начин за борба срещу сивия сектор в бранша/индустрията. 

Друга добра практика за справяне с недекларираната заетост в строителството е 

въведената в Белгия т.нар „лична карта на работното място“ (ID card in the 

worklplace). Основната идея зад подобни лични карти е, че те потвърждават дали 

хората на строителната площадка са предназначени да бъдат там или не. По този начин 

спомагат за подобряване на откриването на недеклариран труд. Много различни 

предприятия изпращат работници на строителна площадка и те не се познават 

непременно, така че личните карти помагат за преодоляването на това. Те могат да се 

използват и за други цели, напр. обучение, сертификати за безопасност, за 

предотвратяване и намаляване нелегалната заетост и за защита на нелегалните 

работници. Конкретно синдикатите имат ключова роля в борбата срещу нелегалния 

труд и в защитата на нелегалните работещи, независимо от техния статус, тъй като 

както се посочва и в множество документи на Европейската платформа за борба с 

недекларирания труд, една от основните ни задачи е да ограничим появите на 

незаконен труд, да повишим осведомеността, относно негативни последици от него, 

както и за положителните страни на законния труд.  

Предлагаме за необходими и приложими на национално ниво следните мерки, 

отнасящи се не само до строителния бранш: 

- Работодатели, за които е доказано, че са виновни и че ползват нелегален труд да бъдат 

подложени на сериозни санкции, които да действат като превенция. Изключването им 

от обществени поръчки е един от примерите за това. Ключовият момент тук е, че 

санкциите ще имат възспиращ ефект. Единствено когато тези санкции бъдат 

достатъчно сурови, използването на нелегален труд ще стане неизгодно за 

работодателя, самите те ще се откажат от незаконната си дейност; 
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- В случаите, при които е доказано, че работодателят е виновен за ползването на 

нелегален труд е жизнено важно работещите в тази фирма да имат привилигировани 

права, да бъдат в по-благоприятна позиция и да могат да предявяват финансови 

искания в случаи на несъстоятелност, както и да предявяват претенции да си получат 

трудовото възнаграждение. Много е важно, когато вината бъде констатирана от 

контролен орган, то в тези случаи тя да не пада върху работещия; 

- Закрила на  работник, който сигнализира НАП, НОИ и Икономическа полиция за това, 

че работодателят му плаща допълнителни средства, без да са осчетоводени –  

уволнение, само след разрешение на Главна инспекция по труда; запазване в тайна 

самоличността му; допускане на анонимни сигнали и проверки по тях и др. подходящи 

мерки. 

- Ефективна и независима инспекция по труда е необходима като основно и 

предварително условие за правилно прилагане на трудовото законодателство. 

Съкращенията в националните бюджети на разходите за инспекциите по труда и заедно 

с това намаляването на броя на трудовите инспектори, прави надзора по-неефективен. 

Правителството трябва да предприеме финансови мерки и да осигури увеличение на 

средствата за инспекциите по труда. 

- Засилени съвместни контролни функции на ГИТ и НАП: Поради ограничения 

капацитет на контролните органи е нужно заедно с тях да има и  представител на 

синдикатите с цел повишаване ефективността на контрола на строителните обекти; 

- Синдикатите да имат право на достъп до работните места и до съответните 

документи, за да могат да защитят нелегалния работещ и да осведомят съответните 

обществени органи за нарушения. Синдикатите да имат възможността да инициират 

съдебни дела от името на работещите. 

Някои от специфичните дейности и инициативи за борба с недекларирания труд в 

строителството в България и по отношение на български работници в чужбина са:  

 Кръглата маса на тема „Обмяна на добри практики за борба с трудовата 

експлоатация, организирана от Фондация „Асоциация Анимус” и 

Конфедерацията на независимите синдикати в България на тема „Обмяна на 

добри практики за борба с трудовата експлоатация“ на 2 юли 2018 г. Работният 

семинар бе работно пространство за споделяне на опита и предизвикателствата 

на различните институции и организации по отношение на идентифициране и 

работа със случаи на нарушени трудовите права и трудова експлоатация. 

Кръглата маса се проведе в рамките на международен проект „Права на 

работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички 

икономически сектори в България, Полша и Румъния“, който има за цел да 

предотврати трудовата експлоатация, особено тежките й проявления в трафика 
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на хора и да подобри идентификацията на случаи на експлоатация във всички 

икономически сектори в България, Полша и Румъния, както на граждани на тези 

страни, така и на мигранти. Допълнително проектът цели да противодейства на 

нарушенията на правата на труд чрез повишаване на знанията какво всъщност 

представлява трудовата експлоатация и каква е ролята на синдикатите и бизнеса 

в преодоляването й. 

 На 13-15 март 2019 г. в Париж се проведе работна среща за разпространение на 

информация по проект ECMIN 3.0 с участието на браншовата синдикална 

федерация на КНСБ в строителството за създаване на информационен и 

портален уебсайт, свързан с подходящи и достойни условия на труд, като по 

време на проект ECMIN 2.0 EFBWW бе създаден уебсайт 

www.constructionworkers.eu, в който строителните работници могат да намерят 

практическа информация за минималните заплати, работното време, премиите, 

почивките, рисковите удръжки и болест във всичките 28 държави-членки на ЕС 

на всичките 24 официални езика на ЕС с цел борба с недекларирания труд в 

Европа. Уебсайта има и приложение за мобилни устройства. 

 С цел превенция и информиране за опасностите и негативите от полагането на 

недеклариран труд,  в края на 2018 година под мотото „Не затваряй очи пред 

сивото“ ФНСС на КНСБ направи няколко кампанийни срещи с работодатели на 

строителни фирми в Златна Панега, Бургас и Плевен, като в срещите взеха 

участие и представители на синдикални структури във фирмите с цел обсъждане 

на недекларираната заетост, проблемите, възникващи при работа като 

командирован работник, представяне на консултативницентрове в Германия, с 

които федерацията работи, както и набелязване на необходими мерки за 

изсветляване на икономиката в България. 

Техническото обслужване и ремонтът на автомобили е една от икономическите 

дейности, която също е силно засегната от наличие на сиви практики, 

респективно и недеклариран труд в България.  

Небезизвестен факт е, че имаме най-стария автомобилен парк в Европа. По официални 

данни на ГД ”Национална полиция” броят на регистрираните пътни превозни средства 

към 1 януари 2017 г. е 4 031 841. Автомобилите на възраст над 10 години са 3 484 290, 

т.е 86 % от общия брой,  а от тях 1 587 666 са на възраст над 20 години.  

Въпреки че старите автомобили са сред основните фактори за замърсяване на въздуха в 

големите градове, България е единствената страна в света, където при покупка на 

употребяван автомобил се плащат по-малко данъци, такси и застраховки отколкото за 

нов. Продължаващата тенденция от последните години за остаряване на автопарка води 

и до  милиони левове годишно загуби за държавния фиск от липсата на ДДС при вноса 

на употребявани автомобили и в същото време от силно изразената нерегламентирана 

сервизна дейност на територията на страната. 

../../../../AppData/Local/Temp/www.constructionworkers.eu
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Недопустимо е дейностите по ремонт и техническо обслужване на пътните превозни 

средства да се извършват свободно и в голямата си част да не биват регулирани от 

държавата. По данни на Съюза на автосервизите в България, над 80% от 

ремонтите на автомобили се извършват от квартални, нерегистрирани и 

полулегални сервизи, които в по-голямата си част не познават и не спазват 

изискванията на производителите за техническо обслужване на автомобилите, както и 

не носят никаква отговорност за качеството на извършените ремонти и последствията 

от тях. В допълнение към това: не издават фактури и не начисляват ДДС върху 

резервните части; не фактурират и не начисляват ДДС върху труда по ремонта; не 

назначават на трудови договори и не осигуряват работещите в сервиза; не спазват 

нормите за безопасни и здравословни условия на труд, противопожарни норми и 

тези за опазване на околната среда. 

Всичко това е следствие от промените в Закона за движението по пътищата през 2002г., 

при които дейността по извършване на ремонти, техническо обслужване на пътните 

превозни средства (ППС) е изключена от обхвата на закона, а през 2011 г. с промяна в 

Закона за занаятите ремонтът на автомобили и автосервизните услуги отпадат от 

списъка на занаятите, с което тези дейности към настоящия момент не попадат в 

обхвата на нито един действащ нормативен акт. Именно заради това, най-добрата 

възможна практика би било регулирането и регламентирането на сервизната дейност в 

България и въвеждане на регистрационен режим на фирмите, извършващи сервизна 

дейност на пътни превозни средства в Закона за движението по пътищата или със 

съответни условия и ред за извършването й. Трябва да се предвидят и съответните 

санкции за нарушаване на този ред, както и компетентните органи, които ще 

осъществяват контрол, без да се създава излишна административна тежест за бизнеса, 

гражданите и за администрацията, като се въведе възможно най-лекия от всички 

регулаторни режими.  С подобна мярка/практика се цели постигането на положителен 

ефект в няколко насоки: 

 Първата от тях е повишаване на качеството на ремонтите и обслужване на ППС.  

 На следващо място се минимизира възможността дейностите по извършването 

на ремонт и техническо обслужване на пътните превозни средства да попаднат в 

зоната на т.нар. „сив сектор”, а оттук разбира се и ще бъдат гарантирани и 

защитени трудовите права на заетите в тези сервизи.  

 Положителният ефект от въвеждането на предлаганата подобна регулация се 

изразява и в това, че в по-голяма степен биха били защитени интересите на 

потребителите на услугите по ремонт и техническо обслужване на пътните 

превозни средства и ще бъде повишена безопасността на движението по 

пътищата.  
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4. ПРЕДПРИЕТИ ДО МОМЕНТА ДЕЙСТВИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА И 

НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД 

Български представители от националните институции, както и от работодателските и 

синдикалните среди, активно участват в различни международни дискусии и 

инициативи за справяне с неформалната икономика и недекларирания труд в страната. 

Излъчени са български участници в Европейската платформа за борба с 

недекларирания труд. В мрежата на Платформата за международно сътрудничество по 

въпроса за недокументираните мигранти  (Platform for International Cooperation on 

Undocumented Migrants (PICUM))
132

 участва и българската фондация „Център за правна 

помощ- Глас в България“.  

Импулсът, получен след 2015 г. в България, не остава незабелязан. В своя Препоръка  

от 2017 Съветът на ЕС даде положителна оценка на Плана за действие към Единната 

националната стратегия за 2015-2017 г. за повишаване на събираемостта на приходите, 

справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на 

законодателството. 

През последните няколко години българските институции осъществиха различни акции 

и мерки за борба с неформалната икономика, недекларирания труд и дори още в по-

широк план - със сивата/ сенчестата икономика (напр. борбата срещу незаконната 

търговия с цигари).  

Сред законодателни изменения следва да отбележим възможността ИА „ГИТ“ да 

инициира откриване на производство по несъстоятелност, ако работодателят дължи 

възнаграждение за повече от два месеца на поне 1/3 от работниците и служителите за 

три години назад. Същевременно през март 2019 г. правителството прие и окончателен 

отчет към края на 2018 г. за изпълнението на третия план за действие за намаляване на 

административната тежест за бизнеса
133

.  

От страна на НАП бяха осъществени редица мероприятия през 2018 г., имащи 

отношение към проблема „недекларирана заетост“. През септември 2018 г. приходната 

агенция стартира четвъртото поред издание на образователния проект „Влез в час с 

данъците“, целящ повишаване на данъчната и финансовата грамотност на учениците от 

страната (чрез видео уроци и чрез специално разработена интерактивна игра на 

страницата на проекта (https://vlezvchas.bg/). В партньорство с НОИ, Изпълнителна 

агенция „Главна инспекция по труда“ и Министерство на труда и социалната политика, 

НАП изготвя т. нар. „калкулатор на загубите“, достъпен на сайта https://zaplatavplik.bg. 

Всеки гражданин може да изчисли колко би загубил в следващите 30 години (под 

                                                           
132 Платформата успешно си сътрудничи с ЕКП и в резултат от общите им усилия е публикувана брошура 

относно включването на недокументираните мигранти в синдикатите. 
133 24 часа, Вижте какво реши Министерският съвет днес, ел. ресурс: https://www.24chasa.bg/novini/article/7367606 

https://vlezvchas.bg/
https://zaplatavplik.bg/
https://www.24chasa.bg/novini/article/7367606
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формата на неизплатени средства от болнични, майчинство, обезщетения за 

безработица, както и пенсии), ако се осигурява на по-нисък от реалния си доход
134

. 

През юни 2018 г. НАП домакинства международна конференция за недекларирания 

труд във Варна. В рамките на конференцията са представени практиките на 

европейските приходни ведомства и структури на министерствата на финансите за 

оценяване на мащабите на недекларираната заетост и мерките за противодействие
135

. 

От своя страна социалните партньори също активно се занимават с отделните аспекти 

на неформалната и (в по-широк план) сивата икономика. По този повод е изградено 

стратегическо партньорство между КНСБ, КТ Подкрепа с ИА „ГИТ“
136

, което 

продължава да функционира успешно и благодарение на което са разгледани различни 

трудови нарушения. Разработени бяха и ключови документи
137

, чрез които се отправиха 

конкретни предложения за изменения на законите; проведоха се и съвместни проекти и 

кампании
138

.  

Повече от осем години функционира Националният център за ограничаване и 

превенция на неформалната икономика „Икономиката на светло“. Центърът 

набира информация по проблема, предоставя обучения и консултации, поддържа 

Национална гореща телефонна линия, актуализира базата данни за изчисляване на 

Композитния индекс „Икономика на светло“ (един от малкото представителни 

национални индекса за измерване на икономиката на светло, наред с вече 

съществуващия такъв на ЦИД). 

Към момента не липсват и конкретни секторни действия от страна на синдикатите. 

Синдикатите се включиха активно  в хоризонтални секторни инициативи - например 

участието в синдикалната мрежа по проблемите на работниците мигранти 

(UnionMigrantNet))
139

.  

                                                           
134 НАП, Попълнете анкетата на НАП за недекларираните възнаграждения, ел. ресурс: https://nap.bg/news?id=3651 
135 НАП, НАП домакинства международна конференция за недекларирания труд, ел. ресурс: 

https://nap.bg/news?id=3636 
136 ИА ГИТ, КНСБ и КТ „Подкрепа“ подписват на 05.10.2018 г. „Споразумение за сътрудничество“, гарантиращо 

съвместните действия на страните за постигане на по-ефективно прилагането на трудовото законодателство в 

контекста на новите реалности в индустриалните отношения. С това Споразумение се отменя предишното 

такова от 07.10.2009 г. (ИА ГИТ, ИА ГИТ, КНСБ и КТ „Подкрепа“ подписаха Споразумение за сътрудничество, ел. 

ресурс: http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=3886).  
1372010 г. две автономни национални споразумения относно надомния труд и прилагането на дистанционна работа. 

Април 2015 г. Икономическият и социален съвет на България приема Становище относно "Ограничаване и 

превенция на неформалната икономика в България като възможност за стимулиране на растежа и заетостта". 
138 Проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика"- КНСБ и АИКБ. 

"Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и 

осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й", БТТП и КТ Подкрепа. През 2015 г. е 

проведена Национална кампания „Бизнес на светло за по-добро бъдеще!" на КРИБ съвместно с КНСБ.  

През 2016 г. стартира проект „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните 

компании“ на КНСБ, КРИБ и БСК. 
139 Сред инициативите на ЕКП е създадената синдикална мрежа по проблемите на работниците мигранти 

(UnionMigrantNet). Чрез локалните си контактни точки, управлявани и поддържани от синдикатите, мрежата 

цели да гарантира справедливата мобилност на работниците, като предоставя многоспектърна информация на 

лица, желаещи да работят в друга държава. 

https://nap.bg/news?id=3651
https://nap.bg/news?id=3636
http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=3886
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Специфични инициативи в секторите „Производство на текстил и изделия от 

текстил, без облекло“, „Производство на облекло“, „Обработка на кожи; 

производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“ 

Според изследване в шивашката индустрия в България най-често „големите марки се 

свързват с базирана в България агенция, която, от своя страна, намира подходящите 

подизпълнители и участва в изготвянето на цената на „изнесената услуга“. Това 

позволява на големите марки да избягат от отговорността за труда, който ползват, и да 

я прехвърлят върху подчинени и зависими компании. Самите подизпълнителски фирми 

понякога също прехвърлят част от поръчките си към под-подизпълнителски компании 

или към надомни работници. Това удължаване на производствената верига и 

интеграцията ù в международните пазари води до голяма несигурност за работниците и 

текучество в сектора.“
140

  

 През февруари 2012 г. по инициатива на Българската асоциация на 

производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) и с 

подкрепата на Фондация Фридрих Еберт е проведен Международен форум на 

тема „Излез на светло! Конкурентност срещу сива икономика”. Форумът си 

поставя няколко цели: повишаване на осведомеността относно ефектите на 

сивата икономика върху бранша, представяне на добри примери и практически 

решения от опита на чуждестранните браншови организации и иницииране на 

диалог между представителите на бизнеса, синдикатите и държавните 

институции по темата. Съответно на форума присъстват експерти от европейски 

браншови организации, одиторски фирми, държавни институции, синдикални и 

изследователски организации, университети, работодатели и мениджъри от 

сектор Текстил и Облекло в България
141

. 

 През март 2018 г. е организиран уъркшоп за спазването на фундаменталните 

конвенции на МОТ в българските предприятия, част от веригите на 

доставки на световни модните брандове. В събитието участват представители 

на МОТ, на брандовете Inditex, H&M и ASOS, експерти от Министерство на 

труда и социалната политика, социални партньори. Представени са конкретните 

фирмени политики на трите участващи бранда, гарантиращи спазването на 

световните трудови стандарти
142

.  

 Федерация на независимите синдикални организации от леката 

промишленост (ФНСОЛП) към КНСБ подкрепи през април 2019 г. 

кампанията „Who made my clothes”, която се провежда от НПО „Модна 

                                                           
140 Медаров, Г., Цонев, Ж., Николова, М., ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЪПРОТИВА. трудът в три подизпълнителски 

бранша, стр. 10, ел. ресурс: https://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/Eksploatacia_i_suprotiva_web.pdf 
141 БАПИОТ, Международен форум „Излез на светло! Конкурентност срещу сива икономика” постави начало на 

диалога между международни и национални експерти, представители на държавните институции и бизнеса в 

България, ел. ресурс: https://www.bgtextiles.org/?cid=32&NewsId=1706 
142 ILO, Making social dialogue work at the factory floor in the Bulgarian textile industry, ел. ресурс: 

https://www.ilo.org/budapest/whats-new/WCMS_628804/lang--en/index.htm 

https://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/Eksploatacia_i_suprotiva_web.pdf
https://www.bgtextiles.org/?cid=32&NewsId=1706
https://www.ilo.org/budapest/whats-new/WCMS_628804/lang--en/index.htm
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революция“ (в оригинал Fashion Revolution). Кампанията цели брандовете да 

поддържат по-голяма прозрачност на веригите им на доставки.  

 От 2006 г. Фондация „Справедливо облекло“ осъществява своята дейност и в 

България. На страницата на Фондацията са посочени компаниите, които изнасят 

текстилни продукти от страната, както и броя на получените оплаквания  за 

нарушения на трудовите права (до момента едно оплакване). Фондацията 

провежда и целеви обучения в предприятията-доставчици на брандовете, както и 

социални одити; съществува възможност и за директно подаване на сигнал към 

Фондацията. Балканският институт по труда и социалната политика 

(БИТСП) е организацията, отговорна за осъществяваните от Фондацията 

фирмени одити в България
143

.  БИТСП участва и в изготвянето на националния 

доклад на Фондацията за България. В доклада се посочва, че при един от  

социалните одити е намерен работник с договор на 4-часов работен ден при 

реално изработени осем часа
144

.  

 През септември 2018 г. като част от кампанията “Turn Around, H&M!”, 

управлявана от Кампанията за чисти дрехи (в оригинал Clean Clothes 

Campaign), е публикуван доклад, разглеждащ условията на труд в четири 

държави, създаващи продукция за бранда HM. Сред тези държави е и България, 

която чрез бургаската фирма "Куш мода" снабдява с продукция шведския бранд. 

От проведените с български работници интервюта става ясно, че съществуват 

проблеми със заплащането (невъзможност да се изработи минималната работна 

заплата за страната при стандартна работна седмица), полагането на извънреден 

труд, сключването на трудов договор (регистриран е един случай на работа без 

трудов договор; предоставя се работа и на надомни работници), създаването на 

синдикални организации по места
145

.  

 През 2018 г. е публикувано изследване относно условията на труд в три 

подизпълнителски сектора в България: шивашката промишленост, 

сферата на сигурността и телекомуникационните услуги. Изследването се 

основава на полуструктурирани интервюта и разговори с работници. 

Интервюирани са лица от седем шивашки предприятия - подизпълнителски 

компании от различни региони на България. Съответно изследването отчита 

случаи на: некоректно заплащане на извънредния труд (изпълнението на 

нормата в общия случай изисква извънредни работни часове, които не се 

заплащат според законовите изисквания - напр. чрез сумирано изчисляване на 

работното време извънредните часове могат да не бъдат отчетени като такива), 

изплащане на част от месечното възнаграждение на ръка и осигуряване на 

                                                           
143 Fair Wear Foundation, секция BULGARIA, ел. ресурс:  https://www.fairwear.org/country/bulgaria/ 
144 Fair Wear Foundation, BULGARIA country study 2016, стр. 52, ел. ресурс: https://www.fairwear.org/wp-

content/uploads/2017/01/CS-Bulgaria-2016.pdf 
145 Turn Around, H&M (2018), H&M: 

fair living wages were promised, poverty wages are the reality, стр. 4, ел. ресурс: https://turnaroundhm.org/static/hm-

wages-september2018-full-107815e8a7bc3bd4ffbfeca3426f1dcd.pdf 

https://www.fairwear.org/country/bulgaria/
https://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2017/01/CS-Bulgaria-2016.pdf
https://www.fairwear.org/wp-content/uploads/2017/01/CS-Bulgaria-2016.pdf
https://turnaroundhm.org/static/hm-wages-september2018-full-107815e8a7bc3bd4ffbfeca3426f1dcd.pdf
https://turnaroundhm.org/static/hm-wages-september2018-full-107815e8a7bc3bd4ffbfeca3426f1dcd.pdf
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минимална заплата/ осигуряване на база 4-часов работен ден, прояви на 

антисиндикална политика и др.
146

. 

 През 2015 г. фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ се 

включва като партньорска организация от България в проектът „Смени си 

обувките“. Проектът е подкрепен от ЕС и представлява партньорско 

обединение на 15 европейски и 3 азиатски организации, както и на 20 

асоциирани партньори
147

. Сред основните цели на проекта е промяната в 

условията на труд по веригите на доставки на обувната индустрия. По 

отношение на недекларирания труд е важно да се спомене искането за по-голяма 

прозрачност на веригите на доставки и поемането на социални ангажименти 

(включително заплащането на извънредния труд, признаването на надомните 

работници) към всеки един от веригата на бизнес партньорите. На национално 

ниво е разработен един своеобразен мапинг по райони, като в България е 

дадена информация за броя на фирмите в сектор „Производство на 

облекла“ по райони и кои са големите работодатели сред тях, представени са и 

данни за информираността и нагласите на българските потребители относно 

условията на труд във фабриките за производство на обувки
148

; 

 Компанията SGS разполага с мрежа от над 2600 офиса и лаборатории по целия 

свят. Посредством свои акредитирани лаборатории, фирмата извършва дейност 

и на територията на България от 1991 г. насам
149

. Предлаганите от SGS услуги, 

покриват множество и различни сектори, включително сектор текстил и 

облекло. С цел защита имиджа на компаниите от сектора и гарантиране на 

тяхната политика на социална отговорност към веригите на доставки, SGS 

предлага на своите бизнес клиенти извършване на специализирани фирмени 

одити и съдействие за спазване на изискванията на регулаторните органи. 

Предлаганите в България услуги, свързани с текстила и облеклото, включват: 

одити и сертификация; помощ за спазването на националните и международните 

регулаторни изисквания, включително CPSIA (Акт за подобряване 

безопасността на потребителските продукти на САЩ от 2008 г.); наблюдения за 

гарантиране на съответствие с регламента REACH на Европейския съюз, 

покриващ регистрацията, оценката, оторизацията и ограниченията за 

химическите вещества; обучения
150

.  

                                                           
146 Медаров, Г., Цонев, Ж., Николова, М., ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЪПРОТИВА. трудът в три подизпълнителски 

бранша, стр. 10, 51, 58, 63, 68, 69, 74, ел. ресурс: 

https://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/Eksploatacia_i_suprotiva_web.pdf 
147 Смени си обувките, секция ЗА НАС, ел. ресурс: http://changeyourshoes-bg.org/bg/%D0%B7%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%81/ 
148 Смени си обувките, секция РЕСУРСИ, ел. ресурс: http://changeyourshoes-

bg.org/bg/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/ 
149 SGS, секция „SGS В БЪЛГАРИЯ“, ел. ресурс, достъпен на: https://www.sgs.bg/bg-bg/our-company/about-sgs/sgs-in-

brief/sgs-in-bulgaria 
150 SGS, секция „ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛА“, ел. ресурс, 

достъпен на: https://www.sgs.bg/bg-bg/consumer-goods-retail/softlines-and-accessories/textile-and-clothing 

 

https://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/Eksploatacia_i_suprotiva_web.pdf
http://changeyourshoes-bg.org/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
http://changeyourshoes-bg.org/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
http://changeyourshoes-bg.org/bg/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/
http://changeyourshoes-bg.org/bg/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/
https://www.sgs.bg/bg-bg/our-company/about-sgs/sgs-in-brief/sgs-in-bulgaria
https://www.sgs.bg/bg-bg/our-company/about-sgs/sgs-in-brief/sgs-in-bulgaria
https://www.sgs.bg/bg-bg/consumer-goods-retail/softlines-and-accessories/textile-and-clothing
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Специфични инициативи в сектор „Растениевъдство, животновъдство и лов; 

спомагателни дейности“ 

 В партньорство с FLAI-SCIL, ALPAA и Agrosindikat , ФНСЗ-КНСБ и ГИТ 

осъществяват проекта “RAISE UP- действия на терен, иновативни подходи 

и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на 

склоняване към недеклариран труд”, финансиран по Програма на 

Европейския съюз за заетост и социални иновации „EASI – Progress Axis” 2014-

2020 / VS/2017/0320
151

. В рамките на проекта е организиран транснационален 

семинар „RAISEUP“ (май 2018г.) с участието на широк кръг заинтересовани 

страни. Сред участниците е и евродепутатът  Момчил Неков, който представя 

пример за добра практика за борба с недекларирания труд в Испания (система за 

контрол на портокалови и лозови масиви, която въз основа на разликата между 

реализирана продукция и количество работен ресурс отчита наличието на 

нерегистрирани земеделски работници)
152

. 

FLAI-CGIL и ФНСЗ осъществяват двустранно сътрудничество за координирани 

действия срещу експлоатацията на българските сезонни работници в 

Италианското земеделие. КНСБ и ФНСЗ изпращат обща позиция срещу 

трудовата експлоатация и капоралите в Италия и настояват за откриване на 

информационен офис на българската държава в Апулия
153

.  

 През 2018 г. ФНСЗ се включва в проекта “Съвместни действия за сезонните 

работници - транснационално партньорство и работа в мрежи за 

изграждане на група от контактни лица”. Партньорството в проекта включва 

11 секторни федерации от Италия, България, Франция, Испания, Германия, 

Албания, Гърция и европейските федерации ЕФФАТ и СЕЕТАР. Проектът цели 

да разработи ефективни действия за подобряване на положението на сезонните 

работници, мигриращи в и извън Европейския съюз
154

.  

 През 2018 г. ФНСЗ се включва в проекта „В името на бъдещето - да 

насърчим широкото участие и представителство на заетите в процеса на 

ранното информиране и консултиране и обща рамка за вземане на решения 

в сектора на земеделието и хранително преработвателна промишленост”. 

                                                           
151 ФНСЗ, Проект RAISE UP, ел. ресурс: http://www.fnsz.org/index.php/bg/proekti/deistvashti/proekt-raise-up/503-raise-

up-deistviya-na-teren-inovativni-podhodi-i-angazhiranost-na-klyuchovite-partnyoori-za-protivodeistvie-na-sklonyavane-

kam-nedeklariran-trud-finansiran-po-programa-na-evropeiskiya-sayuz-za-zaetost-i-sotzialni-inovatzii-easi-progress-axis 
 
152 Неков, М., Момчил Неков: Можем да се справим с недекларирания труд в земеделието чрез въвеждане на 

система за контрол, ел. ресурс: http://www.mnekov.eu/news/momchil-nekov-mojem-da-se-spravim-s-nedeklariraniia-trud-

v-zemedelieto-chrez-vuvejdane-na-sistema-za-kontrol-632-632.html 
 
153 Василева, С., Васильонова, В., митрева, Х.,  НЕДЕКЛАРИРАНИЯТ ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. 

ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ ЗА СПРАВЯНЕ, стр. 25, ел. ресурс: 

http://www.fnsz.org/pdf/2019/Analiz-Nedeklariran-trud-fin.pdf 
 
154 Василева, С., Васильонова, В.,  Митрева, Хр.,  НЕДЕКЛАРИРАНИЯТ ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. 

ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ ЗА СПРАВЯНЕ, стр. 26, ел. ресурс: 

http://www.fnsz.org/pdf/2019/Analiz-Nedeklariran-trud-fin.pdf 

http://www.fnsz.org/index.php/bg/proekti/deistvashti/proekt-raise-up/503-raise-up-deistviya-na-teren-inovativni-podhodi-i-angazhiranost-na-klyuchovite-partnyoori-za-protivodeistvie-na-sklonyavane-kam-nedeklariran-trud-finansiran-po-programa-na-evropeiskiya-sayuz-za-zaetost-i-sotzialni-inovatzii-easi-progress-axis
http://www.fnsz.org/index.php/bg/proekti/deistvashti/proekt-raise-up/503-raise-up-deistviya-na-teren-inovativni-podhodi-i-angazhiranost-na-klyuchovite-partnyoori-za-protivodeistvie-na-sklonyavane-kam-nedeklariran-trud-finansiran-po-programa-na-evropeiskiya-sayuz-za-zaetost-i-sotzialni-inovatzii-easi-progress-axis
http://www.fnsz.org/index.php/bg/proekti/deistvashti/proekt-raise-up/503-raise-up-deistviya-na-teren-inovativni-podhodi-i-angazhiranost-na-klyuchovite-partnyoori-za-protivodeistvie-na-sklonyavane-kam-nedeklariran-trud-finansiran-po-programa-na-evropeiskiya-sayuz-za-zaetost-i-sotzialni-inovatzii-easi-progress-axis
http://www.mnekov.eu/news/momchil-nekov-mojem-da-se-spravim-s-nedeklariraniia-trud-v-zemedelieto-chrez-vuvejdane-na-sistema-za-kontrol-632-632.html
http://www.mnekov.eu/news/momchil-nekov-mojem-da-se-spravim-s-nedeklariraniia-trud-v-zemedelieto-chrez-vuvejdane-na-sistema-za-kontrol-632-632.html
http://www.fnsz.org/pdf/2019/Analiz-Nedeklariran-trud-fin.pdf
http://www.fnsz.org/pdf/2019/Analiz-Nedeklariran-trud-fin.pdf
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Партньори по проекта са полските синдикати OPZZ и още синдикати и 

работодателски организации от Италия, Испания, Румъния, Сърбия и Полша. 

Проектът цели изследване на правните възможности и практическите действияи 

предложения от страна на работодатели и синдикати за по-добро 

представителство в секторите на земеделието и преработвателната индустрия, за 

участие в процеса на информиране и консултиране и в управителните органи на 

предприятията/бордове
155

. 

 През юли 2016 г. в Бари, Италия се подписва Протокол за разбирателство и 

съвместни усилия срещу работата на черно и трудовата експлоатация на 

българските работници в италианското земеделие между местната власт на 

регион Пулия и синдикатите от земеделието в България и Италия
156

; 

 В България се насърчава прилагането на Инициативата за веригата на 

доставки (ИВД). Инициативата е подкрепена от Сдружението за модерна 

търговия (обединяващо 10 търговски вериги в България) и Централният 

кооперативен съюз (обединяващо 119 630 член-кооператори, обединени в 690 

кооперации, членуващи в 29 кооперативни съюза). 

 

5. АНАЛИЗ НА ФАКТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В ДЕВЕТ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ С ДАННИ ЗА  ПЕТГОДИШЕН ПЕРИОД 

(2014-2018 Г.) И  28 ОБЛАСТИ НА СТРАНАТА 

 

Несъмнено България отбелязва напредък в борбата с неформалната икономика, в т.ч. и 

недекларирания труд, но все още има  редица нерешени проблеми и затова са 

необходими   допълнителни действия  и мерки, които да обърнат част от тенденциите,  

които произтичат от анализа по-долу. 

 

За да се изследва проявлението на недекларирания труд, в проекта са включени 

девет икономически дейности с данни за  петгодишен период (2014-2018 г.) и 28 

области на страната.  Информацията за съответните показатели е предоставена от ИА 

„Главна инспекция по труда”, Националния осигурителен институт и Националната 

агенция по приходите.                                                                                                               

 

                           

                                                           
155 Митрева, Хр., Василева, С., Васильонова, В.,  НЕДЕКЛАРИРАНИЯТ ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. 

ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ ЗА СПРАВЯНЕ, стр. 26-27, ел. ресурс: 

http://www.fnsz.org/pdf/2019/Analiz-Nedeklariran-trud-fin.pdf 
 
156 Митрева, Хр., Василева, С., Васильонова, В., НЕДЕКЛАРИРАНИЯТ ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. 

ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ ЗА СПРАВЯНЕ, стр. 27, ел. ресурс: 

http://www.fnsz.org/pdf/2019/Analiz-Nedeklariran-trud-fin.pdf 

 

http://www.fnsz.org/pdf/2019/Analiz-Nedeklariran-trud-fin.pdf
http://www.fnsz.org/pdf/2019/Analiz-Nedeklariran-trud-fin.pdf
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Таблица 1: Резултати от контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда” 

за периода 2014 – 2018 г. – общо и поотделно за 9 икономически дейности 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Извършени проверки общо  

52 543 

 

50 229 

 

48 053 

 

45 644 

 

43 958 

Проверени предприятия - общо  

41 975 

 

39 272 

 

39 395 

 

37 285 

 

32 309 

Констатирани нарушеия по 

трудовото законодателство и 

ЗНС - общо 

 

 

245 478 

 

 

222 245 

 

 

212 357 

 

 

195 778 

 

 

174 318 

Само за 9-тте дейности по КИД, 

включени в изслед.  

 

21 529 

 

14 744 

 

20 848 

 

19 138 

 

17 863 

ИД–01“Растениев.,животновъд-

ство, лов, спомаг.дейности” 

 

2 927 

 

3 382 

 

5 009 

 

6 092 

 

5 573 

ИД–13”Пр-во на текстил и из- 

делия от текстил без облекло” 

 

304 

 

277 

 

481 

 

373 

 

269 

ИД–14”Производ. на облекло” 4 272 2 451 3 860 2 586 2 268 

ИД–15”Обработка на кожи, 

производство на обувки и 

др.изделия без косъм 

462 348 535 431 358 

ИД–41”Строителство на 

сгради” 

4 225 3 299 4 822 5 112 4 462 

ИД–42”Строителство-

съоръжения 

1 491 1 352 1 207 898 1 061 

ИД–43” 

Специал.строит.дейности 

2 199 2 333 3 490 2 796 2 884 

ИД–45.2”Техн.обслужване и ре-

монт на автомобили” 

 

2 838 

 

1 232 

 

1 230 

 

757 

 

962 

ИД – 85.53”Обучение водачи на 

превозни средства 

 

2 811 

 

70 

 

214 

 

71 

 

26 
 

Таблица 1  съдържа данни от „Обобщените справки за резултатите от контролната 

дейност на ИА „Главна инспекция по труда” за периода 2014-2018 г.” и от специално 

изготвена за КНСБ  информация по  икономическите дейности (по КИД): 

ИД - 01 „ Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности“ 

ИД - 13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ 

ИД - 14 „Производство на облекло“ 

ИД - 15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени 

кожи без косъм“ 

ИД – 41 „ Строителство на сгради“ 

ИД - 42  „Строителство на съоръжения“ 

ИД -43 „ Специализирани строителни дейности“ 

ИД - 45.2  „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ 

ИД - 85.53  „Обучение на водачи на превозни средства“ 
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За 2014 г. данните в Таблица 1  за последните две икономически  дейности са с код до 

втората цифра (ИД - 45 и ИД - 85), тъй като информационната система на Инспекцията 

по труда стартира от 2015 г. 

Както  се вижда от Таблица 1, в деветте икономически дейности, които са обект на 

изследването, при извършените общо 240 427  проверки от Инспекцията по труда за 

периода 2014 – 2018 г., са констатирани  1 050 176 нарушения на нормите, регулиращи 

възникването, изменението и изпълнението на трудовите правоотношения, вкл. 

нарушения по заплащането на труда, спазването на работното време (допълнителен 

труд, извънреден труд, нощен труд),  на почивките и по чл. 404, ал. 1, т. 8 от Кодекса на 

труда и др. За същия период общо констатираните нарушения по трудовите 

правоотношения са 94 122, или 8,96 на сто от всички установени нарушения. По 

отделни години, относителният дял на констатираните нарушения в деветте 

икономически дейности спрямо общия брой на нарушенията по трудовото 

законодателство за всички икономически дейности (над 85 ИД)  е както следва: 2014 г – 

8,77%,  2015 г . – 6,63%,  2016 г. – 9,81%,  2017 г. – 9,78%   и   2018 г. – 10,25%.  Това 

показва, че в тези икономически дейности, които са включени в изследването, 

съществува значителен риск от нарушаване правата на работещите и упражняването на 

недеклариран труд в тях. 

Най-много нарушения по осъществяване на трудовите правоотношения са 

констатирани в икономически дейности (ИД): ИД - 01 „ Растениевъдство, 

животновъдство и лов; спомагателни дейности“ (където броят им нараства по-

значително през 2017 и 2018 г. – съоветно 6 092 и 5 573, т.е. 3,11 на сто и 3,20 на сто от 

общо установените нарушения по трудовото законодателство за всички икономически 

дейности);   ИД – 41 „Строителство на сгради“ (броят на нарушенията варира от 

4 225 през 2014 г. до 4 462 през 2018 г. като той е най-голям   през 2017 г. – 5 112 или  

2,6% от общия брой нарушения за същата година); ИД - 43 „ Специализирани 

строителни дейности“ (през 2014 г. нарушенията са 2 199, нарастват до 3 490 през 

2016 г. (1,64%), а в последната година на периода – 2018  г. са констатирани 2 884 

нарушения (1,65%);  ИД - 14 „Производство на облекло“  - с най-висок брой 

нарушения през  2016 г . – 3 860, който постепенно намалява до 2 268 през 2018 г. 

(1,30% от броят на всички установени нарушения в икономиката). 

Целта на анализа е да се разгледат само данните за деветте икономически 

дейности  като акцентът пада върху последната 2018 година, поради големия обем 

информация. Съотношенията в относителните дялове на съответните показатели 

по отделните икономически дейности също са изчислени на базата на общия брой 

нарушения, отнасящи се за тези девет дейности, а не за всички икономически 

дейности. 
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През 2018 г. в ИД - 01 „ Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни 

дейности“ -  броят на установените нарушения, свързани с трудови правоотношения 

е 5573  (или 31,20% от общия брой нарушения за 9-тте ИД,  т.е.  от 17 863).  Когато 

разглеждаме само тази дейност се вижда,  че структурата на видовете нарушения е 

следната: нарушенията по възникване на трудови правоотношения са 1052 бр. (18,18% 

от общия брой установени нарушения в  дейността), в т. ч. 178 - за работа без трудови 

договори (ТД) или такива, които не са регистрирани в ТД на НАП (3,19%).  

Нарушенията по работното време са 541 (9,71% от общия брой нарушения), в които 

влизат 24 нарушения за извънреден труд. Най-много нарушения са констатирани по 

заплащането на труда – 1238  (22,21% от всички нарушения в  ИД-01), като от тях - 477 

бр. са по допълнителните възнаграждения (за работа на официални празници, за нощен 

труд, за извънреден труд, за трудов стаж и професионален опит).  

Областите, в които са установени най-голям брой нарушения в ИД - 01  са: 

Търговище - с общо констатирани нарушения по трудови правоотношения – 458 бр. 

(8,22% от общия брой нарушения в тази икономическа дейност за всички области в 

страната),   в т.ч.  164 са нарушенията  по заплащането на труда, като от тях 97 бр. по 

заплащане на допълнителни възнаграждения (или съответно 13,25% и 22,98 % от 

общия брой нарушения за страната по посочените два показателя) и 36 нарушения по 

работното време (6,65%); Сливен – с общо констатирани нарушения по трудови 

правоотношения – 462 бр. (8,29% от общия брой), от които – 102 бр. по възникване на 

трудови правоотношения (9,69%), 25 бр. нарушения по работното време и 89 

нарушения по заплащането на труда (7,19%). 

В ИД – 41 „Строителство на сгради” през 2018 г. броят на нарушенията по КТ са 

4462 (24,98% от общия брой за наблюдаваните 9 ИД). В самата дейност, 

констатираните нарушения по възникване на трудови правоотношения  са 1005 бр. или 

това съставлява 22,52% от броя на всички нарушения в ИД – 41.  Значителен е и броят 

на  нарушенията за работа без трудови договори (ТД) или на такива, които не са 

регистрирани в НАП – 342 бр. (7,66%). Броят на нарушенията по работното време са 

222, а по извънредния труд – 24.  И тук най-висок е броят на нарушенията, свързани със 

заплащането на труда  - 835 (18,71% от констатираните нарушения по КТ в ИД-41), от 

които 303 са нарушенията по допълнителните възнаграждения ( и основно за трудов 

стаж и професионален опит - 211).  

Областите, в които са установени най-голям брой нарушения в ИД - 41 са:  

София-град - с общо констатирани нарушения по трудови правоотношения – 867 бр. 

(19,43% от общия брой нарушения по КТ), от които – 152 бр.  по  възникване на 

трудови правоотношения, 55 нарушения по работното време, а броят на нарушенията 

по заплащането на труда са 213 (25,51% от общия брой нарушения по този показател, 

установени в ИД-41 за страната), в т. ч. 62 бр. по заплащане на допълнителни 

възнаграждения;  Кърджали – с констатирани нарушения по трудови правоотношения 
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– 528 бр. (11,83% от общия брой нарушения по КТ), от тях – 48 бр. по възникване на 

трудови правоотношения, 49 нарушения по отпуските и 105 бр. нарушения по 

заплащането на труда (12,57%);  Пловдив – общо констатирани нарушения по 

трудовото законодателство през 2018 г. – 398 (8,92% от общия брой нарушения за 

страната в тази ИД), от тях, нарушения по възникване на трудови правоотношения – 56 

и по заплащането на труда – 105 (или 12,57%). Почти половината от тях са за 

допълнителни възнаграждения – 49 бр. 

В  ИД - 43 „ Специализирани строителни дейности“  броят на установените от ГИТ 

нарушения,  по трудови правоотношения са 2884 (16,14% от общия брой нарушения, 

установени през 2018 г. за 9-тте ИД). Само за дейността, нарушенията, свързани с 

възникване на трудови правоотношения  са 530 (18,38% от броя на всички нарушения в 

тази икономическа дейност), вкл. 154 нарушения за работа без трудови договори  

(5,34%). Броят на нарушенията по работното време са 152, а по заплащането на труда  - 

648  (22,47% от общия брой нарушения в дейността), от които 207 са нарушенията по 

допълнителните възнаграждения (и тук основно за трудов стаж и професионален опит - 

161). 

Областите с най-голям брой нарушения в тази икономическа дейност са: София-град -  

констатирани нарушения по трудови правоотношения – 741 бр. (25,69% от общия брой 

нарушения в ИД-43 за страната), като от тях: 106  са нарушенията по  възникване на 

трудови правоотношения (20,1%); 32 нарушения по работното време (21,05%;  

нарушения, свързани с право на отпуска – 31 (19,25%). Отново най-значим е броят на 

нарушенията по заплащането на труда  - 293 (или 36,88% от общия брой нарушения по 

този показател за всички области, в т.ч. 58  нарушения по заплащане на допълнителни 

възнаграждения; Варна – брой нарушения по трудови правоотношения – 293 (10,16% 

от общия брой нарушения в ИД-43), от които: нарушения за работа без трудов договор 

– 51  и  по заплащането на труда – 33;  Пловдив – общо констатирани нарушения по 

трудовото законодателство  – 199 (6,91%), в т.ч. с най-висок относителен дял са 

нарушенията по заплащането на труда – 74 нарушения. 

В  ИД - 14 „ Производство на облекло“  през 2018 г. са констатирани общо 2268 

нарушения по трудовото законодателство. Тук е важно да се отбележи, че за тази 

икономическа дейност през наблюдавания период се отчита почти двойно намаление на 

нарушенията по КТ (от 4272 нарушения през 2014 г. до 2268 през 2018 г., което 

определено е положителна тенденция). Относителният дял на нарушенията през  2018г.  

е  12,69% от общия брой нарушения в 9-тте ИД).  Констатираните нарушения само за 

дейността по възникване на трудови правоотношения са 259 (11,42% от общия брой 

констатирани нарушения по КТ в тази дейност),  в които влизат 154 нарушения за 

работа без трудови договори. Броят на нарушенията по работното време са 152, а по 

заплащането на труда  - 648 броя (28,57% от общия брой нарушения по трудовото 
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законодателство в ИД-14), от тях - 207 са нарушенията по допълнителните 

възнаграждения (основно за трудов стаж и професионален опит - 161). 

Областите с най-голям брой нарушения в дейността са: Благоевград - констатирани 

нарушения по трудови правоотношения – 460 бр. (20,28% от общия брой нарушения в 

ИД-14 за страната). От тях: 90  са нарушенията по  възникване на трудови 

правоотношения (34,75% от този вид нарушения в дейността за страната); 25 

нарушения по работното време (11,21%);  нарушения, свързани със  заплащането на 

труда - 100 (или 17,15% от броя на нарушенията във всички области), в т.ч. 35 

нарушенията по заплащане на допълнителни възнаграждения (25,18% от общия брой 

констатирани нарушения по посочения показател); Шумен –  брой нарушения по 

трудови правоотношения – 153 (6,74% от общия брой констатирани нарушения в 

дейността), от които по заплащането на труда – 77 (13,21% от  броя на нарушенията по 

показателя за цялата страна);  Пловдив – общо констатирани нарушения по трудовото 

законодателство  – 153 (6,74%), от които с най-висок относителен дял са нарушенията 

по заплащането на труда – 61 нарушения (10,46% от броя на нарушенията в тази ИД за 

страната). 

В ИД – 42 „Строителство на съоръжения”, броят на костатираните нарушения по 

трудовото законодателство  през 2018 г. е 1061 (5,93% от общия брой нарушения за     

9-тте ИД). Най-малко нарушения са установени през 2017 г. – 898 бр. (4,69%).  

Констатираните нарушения в ИД - 42 за дейността по възникване на трудови 

правоотношения са 222 (20,92% от общия брой констатирани нарушения по този 

показател в тази дейност),  в които влизат 47 нарушения за работа без трудови 

договори. Броят на нарушенията по работното време са 65, а по заплащането на труда  

- 299 броя (28,18% от броя на всички нарушения по КТ, установени за тази 

икономическа дейност), от тях - 53 са нарушенията по допълнителните възнаграждения 

(основно за трудов стаж и професионален опит -35 бр). 

Областите с най-голям брой нарушения  в ИД – 42 са: София-град -  констатирани 

нарушения по трудови правоотношения – 115 бр. (10,84% от общия брой нарушения  за 

страната).  От тях: 14  са нарушенията по  възникване на трудови правоотношения;     

10 нарушения по работното време;  нарушения, свързани със  заплащането на          

труда  - 24;   Плевен – брой нарушения по трудови правоотношения – 90 (8,48% от 

общия брой нарушения в ИД-42), от които по възникване на трудови правоотношения – 

55.  По отношение на нарушенията, свързани със заплащането на труда, най-голям брой 

нарушения са констатирани в Кюстендил – 39 бр. (13,04% от общия брой нарушения 

по този показател за 28-те области), следван от Благоевград -38 бр. (13,03%) и Русе – 

29 бр. (9,69%). 

В останалите икономически дейности, които са включени в изследването (ИД-13 

„Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло; ИД 15 – „Обработка 

на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм”;           
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ИД – 45.2 „Технически обслужване и ремонт на автомобили” и ИД - 85.53 

„Обучение на водачи на превозни средства”) броят на нарушенията, установени от 

ГИТ, е значително по-нисък ( видно от таблицата), което показва, че или те са обект на 

по-малко проверки от страна на контролните органи на Инспекцията, или  макар и 

рискови, при тях съществува в по-голяма степен трудно установимата практика на 

нерагламентирано заплащане на труда, т.нар. „заплати в плик” и нарушения по 

спазване на работното време, почивките и т.н. 

Разбира се, много важен показател, който трябва да се има предвид когато 

анализираме броя на констатираните нарушения по трудовото законодателство, е 

броят на лицата, работещи по трудови правоотношения (осигурените лица) в 

съответните икономически дейности и в икономиката като цяло за посочения 

период.  

Показателят „Брой осигурени лица – общо” се отнася за осигурените лица в деветте 

икономически дейности през 2017 и 2018 г. Същото е и за показателите „Среден 

осигурителен доход” (в лв.) и за „Брой действащи договори” – общо.  

Поотделно са дадени същите показатели по 9-тте икономически дейности, които са 

включени в изследването. 

Следва да се има предвид, че за 2014, 2015 и 2016 г. икономическите дейности:         

ИД – 41 „Строителство на сгради”;  ИД – 42 „Строителство на съоръжения” и    

ИД – 43 „Специализирани строителни дейности”  се наблюдават на общ ред в 

Приложение 1 към Закона за бюджета на ДОО за минималните осигурителни доходи 

през съответната календарна година. Броят на осигурените лица  и средният 

осигурителен доход се отнасят за трите дейности и са посочени на реда на ИД - 42. 

За същите 3 години (2014-2016 г.) ИД – 45.2 „Технически обслужване и ремонт на 

автомобили” влиза в голямата група икономически дейности: (Търговия на едро и 

дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт, търговия на 

едро, без търговията на автомобили и мотоциклети, търговия на дребно, без търговията 

на автомобили и  мотоциклети), а ИД - 85.53 „Обучение на водачи на превозни 

средства” влиза в групата „Образование” – ИД – 85. 
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Таблица 2: Брой осигурени лица, среден осигурителен доход и брой действащи 

трудови договори в деветте икономически дейности, включени в проекта за 

наблюдение 

Показатели 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Брой осигурени лица – общо за деветте 
ИД по проекта 

    
333 259 

 
331 702 

ИД–01 Растениевъдство, животновъдст-
во, лов, спомагателни дейности 

 
60 463 

 
62 861 

 
66 636 

 
63 504 

 
63 331 

ИД–13 Производство на текстил и 
изделия от текстил без облекло 

 
12 717 

 
12 905 

 
13 706 

 
13 662 

 
13 445 

ИД–14 Производство на облекло 91 078 88 353 86 039 87 449 81 809 

ИД–15Обработка на кожи, производство 
на обувки и др.изделия без косъм 

 
16 130 

 
15 810 

 
14 467 

 
12 694 

 
11 729 

ИД–41Строителство на сгради    60 574 63 247 

ИД–42 Строителство-съоръжения 123 542 121 753 116 851 31 691 32 144 

ИД–43 Специал.строит.дейности    44 983 47 195 

ИД–45.2 Техническо обслужване и 
ремонт на автомобили 

    
16 769 

 
16 835 

ИД – 85.53 Обучение на водачи на 
превозни средства 

    
1 933 

 
1 967 

Среден осигурителен доход (лв.) –общо 
за деветте ИД 

    
659,00 

 
717,15 

ИД–01 Растениевъдство, животновъдст-
во, лов, спомагателни дейности 

 
608,07 

 
638,92 

 
649,13 

 
699,24 

 
755,39 

ИД–13 Производство на текстил и 
изделия от текстил без облекло 

 
593,84 

 
643,35 

 
699,26 

 
751,71 

 
821,18 

ИД–14 Производство на облекло 449,70 489,57 533,88 584,07 637,53 

ИД–15Обработка на кожи, производство 
на обувки и др.изделия без косъм 

 
445,17 

 
483,57 

 
513,22 

 
550,30 

 
618,54 

ИД–41Строителство на сгради    613,65 661,86 

ИД–42 Строителство-съоръжения 593,84 613,83 636,95 873,60 969,30 

ИД–43 Специал.строит.дейности    673,90 722,93 

ИД–45.2 Техническо обслужване и 
ремонт на автомобили 

    
661,12 

 
698,96 

ИД – 85.53 Обучение на водачи на 
превозни средства 

    
322,83 

 
348,06 

ИД – 85.53 Обучение на водачи на 
превозни средства 

 
474 130 

 
466 098 

 
472 607 

 
540 836 

 
521 062 

ИД–01 Растениевъдство, животновъдст-
во, лов, спомагателни дейности 

 
87 193 

 
86 748 

 
88 686 

 
103 301 

 
102 883 

ИД–13 Производство на текстил и 
изделия от текстил без облекло 

 
17 855 

 
16 016 

 
17 442 

 
20 065 

 
18 603 

ИД–14 Производство на облекло 96 528 100 676 100 918 112 890 103 238 

ИД–15Обработка на кожи, производство 
на обувки и др.изделия без косъм 

 
68 898 

 
64 383 

 
59 766 

 
62 645 

 
57 209 

ИД–41Строителство на сгради 89 001 83 845 87 562 103 178 101 876 

ИД–42 Строителство-съоръжения 47 651 41 503 40 958 48 772 45 448 

ИД–43 Специал.строит.дейности 50 359 52 791 56 201 66 634 68 125 

ИД–45.2 Техническо обслужване и 
ремонт на автомобили 

 
14 568 

 
17 815 

 
18 606 

 
20 600 

 
20 825 

ИД – 85.53 Обучение на водачи на 
превозни средства 

 
2 077 

 
2 321 

 
2 468 

 
2 751 

 
2 855 
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Както се вижда от Таблица 2 общият брой на наетите лица в наблюдаваните девет 

икономически дейности е 333 259 лица през 2017 г. и 331 702 лица през 2018 г., 

което представлява съответно 16,47 % и 15,91% от общия брой на наетите в 

икономиката лица, за които се договарят минимални осигурителни доходи по бюджета 

на Държавното обществено осигуряване за  календарната година. 

Що се отнася до деветте икономически дейности, обект на изследването, най-

големият брой на наетите лица е в ИД – 14  „Производство на облекло” –   87 449 

през 2017 г. и 81 809 лица през 2018 г. с относителен дял от наетите само в тези 

икономически дейности – съответно 26,24% и 24,66%.  

След това е ИД – 01 “Растениевъдство, животновъдство, лов  и спомагателни 

дейности”, където броят на наетите по трудово правоотношение лица е 63 504 през 

2017 г. и 63 331 – 2018 г. Техният относителен дял от общия брой наети в деветте 

дейности е 19,06%  и  19,09 %. 

На трето място по брой на наетите лица е ИД-41 „Строителство на сгради”, в която 

наетите лица са 60 574 през 2017 г. (18,17%)  и 63 247  (19,07%) в 2018 г.  

В ИД – 43 „Специализирани строителни дейности” броят на наетите лица е 44 983  

(2017 г.) и 47 195 лица (2018 г.), което представлява 13,50%  и 14,23 % от всички наети 

в 9-те икономически дейности през двете години. 

Най-малък е броят на лицата, които работят в  Дейност – 85.53 „Обучение на водачи на 

преводни средства – 1933 (2017 г.) и 1 967 (2018 г.) 

Както при броя на наетите в наблюдаваните 9 ИД, подобно подреждане имаме и при 

броя на действащите трудови договори по години. (Таблица 3) 

С най-голям брой действащи трудови договори е ИД – 14 „Производство на 

облекло” – като се започне с 96 528 (2014 г.), 100 676 (2015 г.), 100 918 (2016 г.), 

112 890 (2017 г.) и 103 238 действащи договори (2018 г.). Относителният им дял от 

общия брой действащи трудови договори в  9-тте ИД по години е: 20,36%; 21,60%; 

21,35%; 20,87% и 19,81%. Както се вижда от данните, най-висок е делът на 

действащите договори  през 2015 и 2016 г. и по-нисък през 2018 г. 

В ИД – 01 “Растениевъдство, животновъдство, лов и спомагателни дейности”, се 

наблюдава тенденция на нарастване броя на действащите трудови договори по години 

– от 87 193 (2014 г.) до 103 301 (2017 г.) и 102 883 (2018 г.) 

След това по брой на действащите трудови договори се нарежда ИД-41 „Строителство 

на сгради”. През петгодишния период този брой се променя от 89 001 (2014 г.), 83 845 

броя (2015 г.), 87 562 (2016 г.), 103 178 (2017 г.) и 101 876 договора (2018 г.). Тук също 
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имаме тенденция на нарастване, като най-голям брой действащи трудови договори се 

наблюдава през 2017 г. и леко намаление – през 2018 г. 

Отново на последно място с най-малко действащи договори е Дейност – 85.53 

„Обучение на водачи на преводни средства, където броят варира от 2 077 (2014 г.) до 

2 855 (2018 г.) 

Таблица 3: Брой действащи трудови договори по икономически дейности и 

региони през 2018 г. 

Региони ИД-01 ИД-13 ИД-14 ИД-15 ИД-41 ИД-42 ИД-43 ИД-45 ИД-86 

1.Благоевград 1 126 316 12 385 4 218 3 643 1 513 1 813 614 154 

2.Бургас 6 370 113 1 789 1 400 7 814 2 772 4 227 1 183 142 

3.Варна 5 703 165 2 528 1 261 9 682 2 760 7 323 1 917 310 

4.Вел. Търново 5 901 125 2 117 1 473 2 464 914 1 557 514 101 

5.Видин 654 0 1 023 182 599 280 175 109 26 

6.Враца 2 389 350 1 053 403 1 262 211 865 246 98 

7.Габрово 631 653 2 227 1 028 1 369 396 473 397 59 

8.Кърджали 624 281 5 280 456 2 104 831 733 226 38 

9.Кюстендил 255 111 1 391 1 599 701 175 627 140 75 

10.Ловеч 1 961 168 922 623 900 310 267 233 57 

11.Монтана 1 325 71 2 001 757 490 553 406 231 35 

12.Пазарджик 3 000 312 1 858 2 015 1 826 876 1 114 544 130 

13.Перник  520 86 318 286 989 584 802 217 52 

14.Плевен 6 917 154 4 966 1 064 1 607 607 990 441 34 

15.Пловдив 8 942 1 657 10 813 6 708 8 674 3 142 6 102 2 341 208 

16.Разград 4 643 6 1 224 739 868 397 651 268 35 

17.Русе 4 889 208 7 216 2 567 2 239 591 1 463 726 90 

18.Силистра 4 297 29 756 739 368 243 544 127 57 

19.Сливен 2 416 381 809 683 1 257 460 833 401 54 

20.Смолян 373 457 3 601 456 1 362 794 1 299 168 54 

21.София-град 9 181 1 615 16 253 10 785 31 088 10 231 25 060 6 346 407 

22.София-окръг 1 273 63 458 734 1 368 752 1 510 499 149 

23.Стара 
Загора 

5 685 937 1 947 1 468 4 209 1 917 2 581 745 150 

24.Добрич 7 675 80 1 450 1 181 2 347 512 673 398 66 

25.Търговище 3 487 23 996 329 1 435 154 794 234 52 

26.Хасково 2 861 958 5 102 1 885 1 708 1 306 1 498 536 93 

27.Шумен 4 210 76 1 878 859 1 896 772 812 337 70 

28.Ямбол 2 760 183 703 505 1 456 681 721 267 59 

 
Трябва да отбележи, че както за броя на наетите лица, така и за броя на действащите 

трудови договори, става въпрос само за лицата, за които има регистрирани трудови 

договори в Националната агенция по приходите и за тях има информация в НОИ 

относно средномесечния им брой и техния средномесечен осигурителен доход. Така, че 

е възможно в наблюдаваните  икономически дейности да работят повече лица, но те да 

нямат сключени трудови договори и да упражняват недеклариран труд. Поради това те 

остават извън обхвата на официално наетите лица, както е видно и от анализите и 
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проверките на Главна инспекция по труда, свързани със спазване на трудовото 

законодателство. 

По икономически дейности и по области, данните за 2018 г. (Таблица 3) показват, че 

в ИД – 14 „Производство на облекло”, най-много са действащите трудови договори в 

София-град – 16 253;  Благоевград – 12 385; Пловдив – 10 813 и Русе – 7216 броя.   Най-

малко действащи договори  през 2018 г. има в Перник – 318 договора. 

В ИД – 01 “Растениевъдство, животновъдство, лов  и спомагателни дейности”, по 

брой на действащите трудови договори на първите шест места са: София-град – 9181;  

Пловдив – 8942; Добрич – 7675; Плевен – 6917; Бургас – 6370 и Велико Търново –        

5901. Най-малък е броят им в Кюстендил – 255 и  Смолян – 373. 

За ИД-41 „Строителство на сгради”, данните за 2018 г. по области са както следва: 

София-град – 31 088;  Варна – 9682; Пловдив – 8674;  Бургас – 7814 и Благоевград –       

3643 броя действащи договори. 

В ИД – 43 „Специализирани строителни дейности”, с най-много действащи трудови 

договори са областите: София-град – 25 060;  Варна – 7323; Пловдив – 6102;  Бургас –  

4227 и Стара Загора – 2581 договора. 

Икономическите дейности: ИД–45.2 ”Техническо обслужване и ремонт на 

автомобили”  и ИД – 85.53 „Обучение на водачи на преводни средства” са най-

малките икономически дейности, включени в изследването както по брой на наетите 

лица – съответно 16 835 и 1967 наети лица през 2018 г., така и по брой на 

действащите трудови договори  - 20 825 в ИД–45.2  и  2 855 в ИД – 85.53.  И в двете 

посочени дейности на първите места по брой на действащите трудови договори са 

София-град (съответно - 6346 и 407 броя), Пловдив (2341 и 208) и Варна (1917 и 310). 

Има пряка зависимост между броя на наетите лица, броя на действащите трудови 

договори и броя на различните видове нарушения по Кодекса на труда и тази 

зависимост е логична, тъй като става въпрос за правата на наетите (осигурените) лица. 

Основните видове нарушения по отношение на трудовите правоотношения за 

наблюдавания петгодишен период са установени по възникване на трудови 

правоотношения,  в  т.ч.  за работа без трудов договор, нарушения, свързани с 

работното време, отчитане на извънредния труд, почивките и по заплащането на труда, 

вкл. по допълнителните възнаграждения. 
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Таблица 4: Основни видове нарушения по спазване на трудовото законодателство, 

констатирани от контролните органи на ИА „ГИТ“ за деветте икономически 

дейностти по проекта 

Показатели 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Нарушения по възникване на трудови 
правоотношения – общо (в т.ч. без ТД) 

 
 

4917 (618) 

 
 

3288 (802) 

 
 

4010 (922) 

 
 

3980 (1187) 

 
 

3274 (866) 

ИД–01 Растениевъдство, 
животновъдство, лов, спомагателни 
дейности 

 
597 (103) 

 
813 (139) 

 
1338 (255) 

 
1251 (204) 

 
1052 (176) 

ИД–13 Производство на текстил и 
изделия от текстил без облекло 

 
65 (2) 

 
57 (19) 

 
65 (14) 

 
49 (13) 

 
30 (4) 

ИД–14 Производство на облекло 825 (120) 468 ( 130) 543 (141) 323 (82) 259 (97) 

ИД–15Обработка на кожи, производство 
на обувки и др.изделия без косъм 

 
59 (12) 

 
52 (10) 

 
52 (5) 

 
54 (20) 

 
43 (7) 

ИД–41Строителство на сгради 1022 (188) 786 (238) 951 (289) 1347 (573) 1005 (342) 

ИД–42 Строителство-съоръжения 298 (48) 309 (82) 208 (42) 147 (38) 222 (47) 

ИД–43 Специал.строит.дейности 559 (71) 587 (142) 620 (138) 701 (235) 530 (154) 

ИД–45.2 Техническо обслужване и 
ремонт на автомобили 

389 (32) 211 (41) 205 (38) 94 (19) 126 (37) 

ИД – 85.53 Обучение на водачи на 
превозни средства 

 
1103 (42) 

 
5 (1) 

 
28 

 
8 (1) 

 
7 (1) 

Нарушения по работно време - общо  
1555 

 
1228 

 
1371 

 
1355 

 
1379 

ИД–01 Растениевъдство, 
животновъдство, лов, спомагателни 
дейности 

 
241 

 
324 

 
424 

 
463 

 
541 

ИД–13 Производство на текстил и 
изделия от текстил без облекло 

 
20 

 
33 

 
35 

 
23 

 
17 

ИД–14 Производство на облекло 346 251 267 211 223 

ИД–15Обработка на кожи, производство 
на обувки и др.изделия без косъм 

 
47 

 
17 

 
31 

 
32 

 
28 

ИД–41Строителство на сгради 176 205 211 298 222 

ИД–42 Строителство-съоръжения 77 86 58 45 65 

ИД–43 Специал.строит.дейности 135 152 198 180 152 

ИД–45.2 Техническо обслужване и 
ремонт на автомобили 

 
332 

 
147 

 
136 

 
91 

 
127 

ИД – 85.53 Обучение на водачи на 
превозни средства 

 
181 

 
16 

 
11 

 
11 

 
4 

Нарушения, свързани с извънредния 
труд - общо 

 
221 

 
158 

 
165 

 
173 

 
104 

ИД–01 Растениевъдство, 
животновъдство, лов, спомагателни 
дейности 

 
11 

 
36 

 
12 

 
34 

 
24 

ИД–13 Производство на текстил и 
изделия от текстил без облекло 

 
1 

 
7 

 
15 

 
15 

 
3 

ИД–14 Производство на облекло 80 44 54 26 26 

ИД–15Обработка на кожи, производство 
на обувки и др.изделия без косъм 

 
 

13 

 
 

5 

 
 

14 

 
 

3 

 
 

9 

ИД–41Строителство на сгради 29 38 35 49 24 

ИД–42 Строителство-съоръжения 11 15 15 10 9 
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ИД–43 Специал.строит.дейности 10 7 16 34 8 

ИД–45.2 Техническо обслужване и 
ремонт на автомобили 

 
29 

 
6 

 
4 

 
2 

 
1 

ИД – 85.53 Обучение на водачи на 
превозни средства 

 
37 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Нарушения по отношение на почивките 
- общо 

 
226 

 
178 

 
168 

 
145 

 
111 

ИД–01 Растениевъдство, 
животновъдство, лов, спомагателни 
дейности 

 
41 

 
63 

 
84 

 
72 

 
70 

ИД–13 Производство на текстил и 
изделия от текстил без облекло 

 
2 

 
4 

 
2 

 
11 

 
2 

ИД–14 Производство на облекло 55 10 13 15 11 

ИД–15Обработка на кожи, производство 
на обувки и др.изделия без косъм 

 
9 

 
5 

 
4 

 
2 

 
3 

ИД–41Строителство на сгради 46 51 32 26 9 

ИД–42 Строителство-съоръжения 21 17 12 6 7 

ИД–43 Специал.строит.дейности 19 17 11 10 5 

ИД–45.2 Техническо обслужване и 
ремонт на автомобили 

 
35 

 
10 

 
10 

 
3 

 
4 

ИД – 85.53 Обучение на водачи на 
превозни средства 

 
9 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

Нарушения по заплащане на труда - 
общо 

 
2835 

 
3006 

 
6200 

 
3878 

 
3938 

ИД–01 Растениевъдство, 
животновъдство, лов, спомагателни 
дейности 

 
482 

 
651 

 
854 

 
1224 

 
1238 

ИД–13 Производство на текстил и 
изделия от текстил без облекло 

 
45 

 
55 

 
164 

 
115 

 
70 

ИД–14 Производство на облекло 644 536 1498 550 583 

ИД–15Обработка на кожи, производство 
на обувки и др.изделия без косъм 

 
83 

 
82 

 
201 

 
129 

 
104 

ИД–41Строителство на сгради 561 704 1422 905 835 

ИД–42 Строителство-съоръжения 369 316 435 236 299 

ИД–43 Специал.строит.дейности 245 470 1275 560 648 

ИД–45.2 Техническо обслужване и 
ремонт на автомобили 

 
197 

 
174 

 
229 

 
141 

 
157 

ИД – 85.53 Обучение на водачи на 
превозни средства 

 
209 

 
6 

 
122 

 
13 

 
4 

 
Анализът на данните, предоставени от ИА „ГИТ“ за констатираните нарушения в 

деветте икономически дейности, отнасящи се до трудовите правоотношения показва, че 

по значимост тези нарушения се разпределят както следва: 

 Нарушения по заплащането на труда 

Те са 3 938 бр. през 2018 г. (2,26% от общия брой констатирани нарушения по спазване 

на трудовото законодателство за всички икономически дейности през 2018 г. (т.е. от 

174 318 бр. – виж табл.1 ред 3).  Пикът по този показател е през 2016 г . –  6 200 бр.  

(2,92% ).  
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Специално за деветте ИД, включени в изследването, нарушенията, които се отнасят до 

заплащането на труда, най-често са свързани с: неначисляване и неизплащане на 

допълнително възнаграждение (в 32,98% от случаите за тези дейности), в т.ч. за 

трудов стаж и професионален опит, за извънреден и нощен труд и за работа на 

официални празници. От 3938 нарушения по заплащането на труда през 2018 г. -  1291  

нарушения са свързани с допълнителните възнаграждения и от тях 885 бр. за трудов 

стаж и професионален опит.   

Икономическите дейности, в които са констатирани най-висок брой нарушения през    

5-годишния период. са: ИД - 01 „ Растениевъдство, животновъдство и лов, 

спомагателни дейности”, като динамиката на този вид нарушения по години е както 

следва: 482 бр. през 2014 г., 651 бр. (2015 г.), 854 бр. (2016г.), 1224 – 2017 г. и 1 238 

нарушения – 2018 г.  

Следва  ИД – 41 „Строителство на сгради” с брой нарушения по заплащането на 

труда по години съответно: 561 бр., 704 бр., 1422 бр., 905 бр. и 835 нарушения в 

последната 2018 г.  

Както се вижда от данните, докато в първата икономическа дейност броят на 

нарушенията по заплащането на труда расте, то във втората икономическа дейност – 

този брой намалява, което е положителна тенденция.  

Третата икономическа дейност от деветте наблюдавани, по брой на нарушенията в 

заплащането на труда, е ИД – 43 „Специализирани строителни дейности”. За 

петгодишния период най-голям брой нарушения са установени през 2016 г. – 1275 

нарушения, които намаляват двойно през 2018 г.(648 нарушения). 

Една от причините за тези нарушения, установени от инспекторите на ГИТ, е че 

невинаги във Вътрешните правила за работната заплата в предприятията са посочени 

условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или 

професията във връзка с реда и начина на определяне продължителността на трудовия 

стаж и професионалния опит, за които се изплаща допълнително трудово 

възнаграждение.  

Продължава и практиката на нерегламентирано заплащане на труда ( заплащане на 

суми по-високи от договорените в трудовия договор възнаграждения без 

документиране, т.нар. „заплати в плик”). Тези нарушения са все още трудно 

установими и доказуеми, поради факта, че много често това е договорка между двете 

страни – работодател и работник, с цел да се избегне плащането на данъци и 

осигуровки. 

В последната 2018 г. започва да се наблюдава намаляване броя на нарушенията по 

заплащането на труда, което до голяма степен се дължи на влизането в сила на 

законодателните промени, даващи право на Инспекцията на труда да започне 
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производство по несъстоятелност на работодател при изискуеми неизплатени трудови 

възнаграждения за повече от 2 месеца към най-малко 1/3 от работниците и служителите 

(в сила от 31.03.2018 г.) и на по-ефективната работа на трудовите инспектори,  обмена 

на информация между НАП и ГИТ и на подобрената бизнес-среда. (Доклади за 

дейността на ИА „Главна инстекция по труда” през 2017 г. и 2018 г.) 

 Нарушения по възникване на трудовите правоотношения, в т.ч. работа без 

трудови договори или с договори, които не са регистрирани в ТД на НАП 

През 2018 г. относителният дял на тези нарушения от общо установените от ГИТ 

нарушения във всички икономически дейности е 1,88%. За предходните четири години 

на периода данните тези съотношения са съответно: 2,01%; 1,48%; 1,89% и 1,99%. 

Делът нарушенията за работа без трудови договори, или такива които не са 

регистрирани в НАП през 2018 г. е 0,49%.  

Икономическите дейности, в които са констатирани най-много нарушения по 

възникване на трудовите правоотношения, от 9-тте наблюдавани дейности,  отново 

са:  ИД – 01 „Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности”, 

където броят на констатираните нарушения от 597 през 2014 г., достига до 1338      

(2016 г.) и през 2018 г. той е 1052, в т.ч. 176 нарушения се отнасят до работа без трудов 

договор;  ИД – 41 „Строителство на сгради” (по години броят на тези нарушения е 

съответно: 1022 бр. (2014 г.), 786 (2015 г.), 951 бр. (2016 г.), 1347 бр. (2017 г.) и 1005 

нарушения (2018 г.)  

Основните причини за този вид нарушения, установени от контролните органи на ГИТ, 

са непълноти в съдържанието на трудовите договори, липсващи реквизити, които се 

изискват по Кодекса на труда (за размер на годишния отпуск, срок за предизвестие, 

допълнителни трудови възнаграждения, периодичност на изплащане на трудовото 

възнаграждение). Констатираните през 2018 г. нарушения, свързани с работа на лица 

без сключени писмени трудови договори и неизпълнение на задължението на 

работодателя да подава декларация в ТД на НАП са общо 866 за деветте икономически 

дейности през 2018 г. 

 Нарушения на разпоредбите, уреждащи спазването на работното време  

Тези нарушения също представляват значителен дял от констатираните от контролните 

органи на ГИТ нарушения в разглежданите  9 икономически дейности. Общият брой на 

нарушенията през годините е съответно: 1555 бр. (2014 г.), 1228 бр. (2015 г.), 1371 бр. 

(2016 г.), 1355 бр. (2017 г.) и 1379 бр. (2018 г.).  Като относителен дял от общо 

установените нарушения във всички икономически дейности, този дял не е висок, но 

това вероятно се дължи на трудното установяване и доказване на нерегламентираното 

работно време. За периода 2014 – 2018 г.  стойностите на показателя в 9-тте ИД, като 

относителен дял от констатираните нарушения по трудовото законодателство в 
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икономиката, са както следва: 0,63%; 0,55%; 0,64%; 0,69% и 0,79% през последната 

година. Нарастващият дял на този вид нарушения, свързани с работното време показва, 

че и в деветте изследвани икономически дейности има злоупотреби от страна на 

работодателите по отношение на спазването на работното време.  

Най-много нарушения от този вид са установени в предприятията от икономическите 

дейности: ИД – 01 „Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни 

дейности” – 541 бр. (39,23%) през 2018 г. от констатираните в 9-тте ИД  нарушения на 

работното време. По този показател има постоянно нарастване през петгодишния 

период и от 241 нарушения (15,49%) през 2014 г. той се удвоява до 541 нарушения през 

последната година на периода (табл. 3);   ИД – 14 „Производство на облекло” –  броят 

на нарушенията, свързани с работното време по години е както следва – 346 бр. 

(22,25%), 251 бр. (20,44%), 267 бр. (19,47%), 211 бр. (15,57%) и 223 бр. (16,17%) от 

общо установените нарушения на работното време в 9-тте икономически дейности;   

ИД – 41 „Строителство на сгради” – 222 нарушения през 2018 г. (16,17%).  

По области най-много нарушения по спазване на работното време са установени във 

Варна – за „ИД – 01” – 63 нарушения; София (столица) – „ИД – 41” – 55 нарушения; 

Хасково – в „ИД – 01” – 52 бр. 

Най-често нарушенията по спазване на работното време са свързани със сумираното 

изчисляване на работното време, полагането на труд с по-голяма продължителност от 

нормативно установената, полагането на извънреден труд и т.н. 

 Нарушенията, свързани с почивките и отпуските  

През 2018 г. са 111 бр. или 0,62% от всички констатирани нарушения по трудови 

правоотношения за изследваните ИД. Поради това, че са малко на брой няма да 

отделяме специално внимание на тях ( виж таблица 3).  

С цел да се ограничи упражняването на недеклариран труд в посочените по-горе 

икономически дейности, през периода 2014-2018 г. са предприети редица действия 

от страна на Националната агенция по приходите, които се изразяват в следните 

направления: 

 За петгодишния период са съставени общо 16 916 акта за установяване на 

административно нарушение, в които е посочено нарушение на: плащане на 

данък върху по-ниско трудово възнаграждение или плащане на осигурителни 

вноски за социалното и здравното осигуряване върху по-ниска заплата или и 

двете едновременно. По години броят на съставените актове за установени 

административни нарушения е както следва: 2014 г. – 5374 акта; 2015 г. – 3499 

акта; 2016 г. 2985 акта; 2017 г. – 2337 акта и 2018 г. – 2784 акта. В регистъра на 

административно наказателните преписки не се съдържа информация за размера 

на данъка и осигурителните вноски, за които е извършено нарушението. 
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 Относно броя на проверките за спазване на данъчното и осигурително 

законодателство и броя на издадените ревизионни актове, в НАП е 

идентифициран и анализиран риск, свързан с укриване на част от трудовите 

възнаграждения на наетите лица. Рискът е третиран от 2012 г. насам с различни 

контролни и комуникационни мерки. Оценките показват незначително 

повлияване на поведението на рисковите лица до момента. Във връзка с 

третирането на риска през периода 2014-2018 г. са извършени общо 59 ревизии с 

обхват на определяне на задълженията по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО и 645 проверки за 

спазване на осигурителното законодателство, съгласно приложената справка в 

таблицата по-долу: 

Таблица 5: Брой на приключилите ревизии и общо допълнително установени 

задължения, в т.ч. по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО 

Иконом. 

дейности 

/ години 

01:Раст., 
животн., 
лов и 
спомаг. 
дейност 

13:Пр-во 
на текстил 
и изде-
лия от 
текстил 

14:Пр-во 
на 
облекло 

15:Обраб. 

на кожи, 

пр-во 

обувки 

41:Строит. 

на сгради 

42:Строит. 
на съоръ-
жения 

43:Спец. 
строит. 
дейности 

45.2:Техн. 
обслужва-
не и 
ремонт 
автомоб. 

85.53:Обуч. 
на водачи 
на пр. ср-ва 

2014 г. 

Брой 
приключ. 
ревизии 

 

370 

 

11 

 

98 

 

9 

 

440 

 

104 

 

225 

 

34 

 

2 

Общо 
допълн. 
установ. 
задълж. 

 

27301856 

 

744771 

 

6763195 

 

2809931 

 

101644048 

 

28579989 

 

30596267 

 

3419993 

 

38470 

В т.ч. по 
ЗДДФЛ, 
КСО и ЗЗО 

 

4324258 

 

17595 

 

1905934 

 

2093087 

 

2954799 

 

3788119 

 

775991 

 

146580 

 

38470 

2015 г. 

Брой 
приключ. 
ревизии 

 

114 

 

13 

 

155 

 

16 

 

454 

 

108 

 

210 

 

35 

 

3 

Общо 
допълн. 
установ. 
задълж. 

 

2876014 

 

7470737 

 

1024855

6 

 

3607250 

 

69133900 

 

26128593 

 

23147526 

 

3148587 

 

18588 

В т.ч. по 
ЗДДФЛ, 
КСО и ЗЗО 

 

952660 

 

1415024 

 

647903 

 

434853 

 

4443972 

 

579460 

 

1822595 

 

31058 

 

1895 
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2016 г. 

Брой 
приключ. 
ревизии 

 

4 

 

12 

 

135 

 

12 

 

634 

 

150 

 

272 

 

36 

 

3 

Общо 
допълн. 
установ. 
задълж. 

 

42677 

 

404403 

 

9677099 

 

260571 

 

97507346 

 

105193944 

 

40279812 

 

2838606 

 

109054 

В т.ч. по 
ЗДДФЛ, 
КСО и ЗЗО 

 

39952 

 

148846 

 

574837 

 

260163 

 

2488932 

 

507606 

 

1075787 

 

83636 

 

0 

2017 г. 

Брой 
приключ. 
ревизии 

 

79 

 

9 

 

144 

 

11 

 

385 

 

91 

 

242 

 

25 

 

3 

Общо 
допълн. 
установ. 
задълж. 

 

1937552 

 

293889 

 

9544080 

 

452419 

 

46018005 

 

24769759 

 

43952098 

 

3177902 

 

36109 

В т.ч. по 
ЗДДФЛ, 
КСО и ЗЗО 

 

1902124 

 

22079 

 

173500 

 

39276 

 

994979 

 

26013 

 

2661493 

 

101902 

 

0 

2018 г. 

Брой 
приключ. 
ревизии 

 

24 

 

6 

 

116 

 

15 

 

363 

 

77 

 

239 

 

30 

 

2 

Общо 
допълн. 
установ. 
задълж. 

 

582564 

 

235730 

 

1360449

6 

 

812065 

 

57924303 

 

36015009 

 

39982273 

 

2492294 

 

556 

В т.ч. по 
ЗДДФЛ, 
КСО и ЗЗО 

 

494802 

 

15176 

 

221853 

 

0 

 

1658915 

 

1480 

 

945335 

 

101585 

 

0 

 

 
Данните от Таблица 5 показват, че за периода 2014 - 2018 г. в ИД – 01 

„Растениевъдство, животновъдство, лов и спомагателни дейности” общият брой на 

приключилите ревизии е 591 броя с допълнително установени задължения в размер на 

32 740 663 лв. Задълженията по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО за целия период възлизат на 

7 713 796 лв., или това съставлява 22,82% от общо установените задължения в 
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отрасъла. Най-много задължения са установени през 2014 г. – 27 301 856 лв., като от 

тях  - 4 324 258 лв. са задължения за данъци и осигурителни вноски. 

В ИД – 13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло”  броят на 

приключилите ревизии  за същия период е  51 бр. Допълнително установените 

задължения възлизат на 9 149 550 лв. , а само задълженията по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО са в 

размер на 1 618 720 лв. (17,69%). Най-много приключени ревизии има през 2015 г., 

когато са установени допълнителни задължения за 7 470 737 лв., от които задължения 

по  ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО – 1 415 024 лв. 

В ИД – 14 „Производство на облекло” общият брой на приключилите ревизии е 648  с 

допълнително установени задължения в размер на 49 837 426 лв., а задълженията за 

данъци и осигурителни вноски са за 3 524 027 лв. (7,07%).  Най-много задължения са 

установени през 2018 г. – 13 604 496 лв., но пък задълженията по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО 

за същата година са  само в размер на 221 853 лв. В същото време, през 2015 г. броят на 

приключилите ревизии в тази икономическа дейност е 155 с допълнително установени 

задължения за 10 248 556 лв., в т.ч. задължения за данъци и осигурителни вноски – 

647 903 лв. 

В ИД – 15 „Обработка на кожи, производство на обувки и др. изделия от 

обработени кожи без косъм”  за периода 2014 – 2018 г.  са приключили 63 ревизии, 

при които допълнително са установени задължения за 7 942 236 лв. Задълженията по 

ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО са в размер на 2 823 379 лв. (35,55% от общо установените 

задължения в отрасъла). Най-много задължения са установени през 2014 г. – 27 301 856 

лв., от тях - 4 324 258 лв. са задължения за данъци и осигурителни вноски. 

ИД - 41 – „Строителство на сгради” е дейността, в която има най-голям брой 

приключили ревизии за петгодишния период – 2276 броя с общо допълнително 

установени задължения в размер на 372 227 602 лв., в т.ч. задължения по ЗДДФЛ, 

КСО и ЗЗО – 12 541 617 лв. (3,37% от всички установени в дейността нарушения). Най-

голям е размерът на общо установените допълнителни задължения през 2014 г., когато 

при 440 приключили ревизии той възлиза на 101 644 048 лв., от които 2 954 799 лв. са 

задължения за данъци и осигурителни вноски. 

В ИД – 42 „Строителство на съоръжения” общият брой на приключилите ревизии за 

целия период е 530  с допълнително установени задължения в размер на 220 687 294 

лв. Задълженията по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО възлизат на 4 902 678 лв. Най-много 

задължения са установени през 2016 г. –  за 105 193 944 лв., в т.ч. 507 606 лв. са 

задълженията за данъци и осигурителни вноски (0,48%). Това показва, че все още 

контролните органи на НАП трудно могат да констатират упражняването на 

недеклариран труд в строителните дейности както и недостатъчният обхват на 

проверяваните строителни фирми и тяхната дейност, поради малкия брой трудови и 
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данъчни инспектори и липсата на ефективен механизъм за превантивен контрол и 

своевременен обмен на информация между компетентните институции. 

В ИД – 43 „Специализирани строителни дейности”  за периода 2014 – 2018 г.  са 

приключили 1188 ревизии, при които общо  допълнително  установените задължения са 

за  177 957 976 лв. Задълженията за данъци и осигурителни вноски (социални и 

здравни) са в размер на 7 281 201 лв. (4,09% от общо установените задължения в 

отрасъла).  В тази икономическа дейност, най-голям е броят на приключилите ревизии 

през 2016 г. – 272 ревизии, при които общо допълнително установените задължения са 

в размер на 40 279 812 лв., от които  задължения за невнесени данъци и осигурителни 

вноски  - 1 075 767 лв.  

В ИД – 45.2 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили”  за периода 2014 – 

2018 г.  са приключили 160 ревизии. Общо   допълнително  установените задължения 

възлизат на 15 077 382 лв., а задълженията по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО са в размер на       

464 760 лв. (3,08% от общо установените задължения в отрасъла). Най-много 

задължения са установени през 2014 г. – 3 419 993 лв.  и от тях – 146 580 лв. са 

задължения за данъци и осигурителни вноски при брой приключили ревизии от НАП – 

34. През следващите две години са приключили съответно 35 и 36 ревизии, а 

установените задължения за данъци и осигурителни вноски възлизат на 31 058 лв. и 

83 635 лв. 

Що се отнася до ИД 85.53 „Обучение на водачи на превозни средства”, броят на 

приключилите от НАП ревизии за петгодишния период е 13, при които общо 

допълнително установените задължения са в размер на 202 777 лв., в т.ч. задължения за 

данъци и осигурителни вноски – 40 365 лв. (19,91% от всички задължения). През 2016 

г. размерът на общо допълнително установените задължения е най-висок и възлиза на 

109 054 лв., но няма констатирани задължения по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.  

Посочените по-горе данни за относителния дял на установените след проверки на НАП 

задължения за данъци и осигурителни вноски, провокират определени въпроси, които 

са свързани както с поведението на работодателите, така и на наетите от тях лица за 

взаимно съгласие относно получаване на част от трудовото възнаграждение като 

„заплата в плик” и избягване плащането на данъци и осигурителни вноски. 

Както се вижда от данните от Таблица 5  (предоставени от информационната система 

на НАП за целите на проекта), най-голям е делът на задълженията за данъци и 

осигурителни вноски от общо допълнително установените задължения (в лв.) в: 

ИД – 15 „Обработка на кожи, производство на обувки и др. изделия от обработени 

кожи без косъм”   - 35,55% от общо установените задължения в отрасъла, следвани от 

ИД – 01 „Растениевъдство, животновъдство, лов и спомагателни дейности” - 

22,82% от общо установените задължения; ИД 85.53 „Обучение на водачи на 
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превозни средства” - 19,91% от всички задължения и  ИД – 13 „Производство на 

текстил и изделия от текстил, без облекло”  - 17,69%. 

Както споменахме и преди, това са само част от случаите на упражняване на 

недеклариран труд, установен чрез ревизии от контролните органи на НАП. Но 

действителният дял на този труд е много по-висок както в изследваните  дейности, така 

и в икономиката като цяло и затова усилията на всички заинтересовани страни трябва 

да бъдат насочени на първо място, към превенцията и създаването на нова култура в 

индустриалните отношение, и на второ място, към по-добра законодателна рамка и по-

добри контролни и санкциониращи механизми за борба с това явление. 

В тази връзка в Националната агенция по приходите се прави оценка на риска, свързан 

с укриване на част от трудовите възнаграждения на наетите лица. В Таблица 6 е 

представена информация по териториалните дирекции на НАП за периода 2014-2018 г. 

за броя на ревизиите, приключилите проверки в обект. 

Таблица 6: Брой ревизии и приключени проверки по териториални дирекции на 

НАП 

Код на 

риска 

Име на риска Терито-

риална 

дирекция 

Ревизии Приключени 

проверки 

(ПУФО) 

Проверки 

в обект 

Установяване 

на налични 

активи Общо Приключени 

30 Укриване на част 

от трудовите въз-

награждения на 

наетите лица 

ТД 

Бургас 

 

15 

 

15 

 

53 

 

0 

 

0 

30 Укриване на част 

от трудовите въз-

награждения на 

наетите лица 

ТД  

Варна 

 

9 

 

9 

 

116 

 

1 

 

0 

30 Укриване на част 

от трудовите въз-

награждения на 

наетите лица 

ТД  

Велико 

Търново 

 

2 

 

2 

 

16 

 

0 

 

0 

30 Укриване на част 

от трудовите въз-

награждения на 

наетите лица 

ТД 

Пловдив 

 

4 

 

4 

 

169 

 

0 

 

1 

30 Укриване на част 

от трудовите въз-

награждения на 

наетите лица 

ТД  

София 

 

29 

 

29 

 

286 

 

1 

 

1 
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Както се вижда от справката на НАП по отношение оценката на риска „Укриване на 

част от трудовите възнаграждения на наетите лица” за периода 2014-2018 г., най-много 

ревизии са направени в ТД София – 29 и в ТД Бургас – 15. По брой на приключените 

проверки отново на първо място е ТД София – 286 проверки по ПУФО, следвана от ТД 

– Пловдив – 169 проверки (ПУФО) и ТД Варна – 116 проверки. 

Когато говорим за недеклариран труд и как той се отразява върху трудовите и 

социални права на работещите, много важно е да се знае какво губят лицата, в 

случаите на недеклариран труд. (За изчисляване на загубите е използван 

калкулаторът на НАП – „Заплата в плик”). По този начин работникът/служителят в 

реално време може сам да изчисли, използвайки своя ПИК номер, какви биха били 

загубите при различните социални рискове когато се осигурява на по-нисък от 

действителния доход, който получава.  

В таблицата по-долу са дадени примери за отделни икономически дейности и за 

основни квалификационни групи професии, в които са наети най-голям брой 

работници, като са използвани различни по размер декларирани (МОД) и реални 

работни заплати (СОД) за всяка от групите професии, за да се покажат загубите за 

лицата, в случаите на недеклариран труд. За изчисляване на загубите е използван 

калкулаторът на НАП – „Заплата в плик”. Загубата при различните социални 

обезщетения е показана на реда на декларираната заплата (в случая МОД). 

Данните на НОИ, които са използвани в разчетите по-долу, са от Персоналния регистър 

на НОИ към м. февруари 2019 г. и отчитат броя на наетите лица по девет 

квалификационни групи професии както и договорения минимален осигурителен доход 

и  отчетения към тази дата среден осигурителен доход в групата (СОД).  Това са най-

актуалните официално предоставени от НОИ данни за целите  на КНСБ относно броя и 

средния осигурителен доход на наетите лица по основни икономически дейности и 

квалификационни групи професии, съгласно Приложение към Бюджета на ДОО           

за  2019 г. 

Минималният осигурителен доход (МОД) е този, който е договорен между 

социалните партньори и е включен в това приложение. Това означава, че ако лицето 

получава заплата, която е декларирана в размера на минималния осигурителен 

доход, а реалната му заплата е равна на отчетения среден осигурителен доход (СОД) 

за тази група професии, то в таблиците са показани загубите при различните социални 

обезщетения, изплащани от Държавното обществено осигуряване. Освен това 

примерите включват тези групи професии, в които за отделните икономически 

дейности са наети най-много лица през първите два месеца на  2019 г.  

(Трябва да се има предвид, че данните обхващат само регистрираните в НАП трудови 

договори и техният брой може да е по-малък от броя на лицата, които работят в 

съответните икономически дейности и групи професии от действителния). 
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Таблица 7: Брой осигурени лица, минимален осигурителен доход (МОД) и отчетен 

среден осигурителен доход (СОД) в 7 икономически дейности и 9 

квалификационни групи професии по персоналния регистър на НОИ към 

февруари 2019 г. 

 

Квалиф. групи 
професии / 
Икономически 
дейности 

Ръково-
дители 

Специа-
листи 

Техници 
и прил. 
специал 

Помощ. 
админ. 
персон. 

Персонал
зает 

услуги 

Квалиф. 
р-ци в 

СС 

Квалиф. 
р-ци 

Маш. 
операт. 
и мон-

тажници 

Персо- 
нал без 
квали- 
фикац. 

 
ИД–01 “Растениевъдство, живоотновъдство, лов и спомагатебни  дейности” 

 

Брой 3 297 3 985 2 654 3 918 2 745 5 454 2 234 13 375 21 106 

МОД 1 034 779 707 655 560 560 618 688 560 

СОД 1 528 1 099 1 005 804 654 702 903 871 531 

 
ИД–13 ”Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло” 

 

Брой 488 387 806 520 429 4 2639 6 237 1 859 

МОД 987 673 644 560 560 560 560 560 560 

СОД 1 869 1332 1 270 931 617 235 767 837 687 

 
ИД–14 ”Производство на облекло” 

 

Брой 1 666 1 236 2 895 1 961 1 686 3 28 128 26 459 9 721 

МОД 925 675 623 560 560 560 560 560 560 

СОД 1 620 1 203 983 782 549 436 638 608 560 

 
ИД–15 ”Обработка на кожи, производство на обувки, изделия без косъм” 

 

Брой 250 154 295 305 218 7 5 113 3 465 1 926 

МОД 906 615 598 560 560 560 560 560 560 

СОД 1 703 1 109 1 048 749 553 621 628 618 589 

 
ИД–41 „Строителство на сгради”, ИД–42 ”Строителство на съоръръжения”, ИД–43 ”Специализирани строителни дейности” 

 

Брой 7 685 7 814 11 632 7 594 3 032 97 30 797 12 084 46 265 

МОД 790 644 623 560 560 560 603 603 560 

СОД 1 453 1 022 884 680 568 523 792 805 531 
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Таблица 8: ИД–01 „Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни 

дейности“ 

 
 

Заплата 

Брой 
заети 
в съотв. 
група 
професии 

Обезщетения за 
майчинство – за 
целия период от 
280 дни (загуба 
в лв.) 

Болнични за 
период от 10 
години 
(загуба в лв.) 

Обезщетение 
при безрабо-
тица –  
еднократно 
(загуба в лв.) 

Пенсия – за 
период от 22 
години, за жени 
и мъже (загуба в 
лв.) 

1. Машинни оператори 
и монтажници 

 
13 375 

    

МОД – 688 лв. 
декларирана заплата 

  
1988,0 

 
1002,42 

 
988,20 

 
21 257,28 

СОД – 871 лв. реална 
заплата 

     

2. Квалифицирани 
работници в сел.стоп. 

 
5454 

    

МОД –560 лв. 
декларирана заплата 

  
1542,80 

 
777,90 

 
766,80 

 
16 494,72 

СОД – 702 лв. реална 
заплата 

     

3. Помощен 
администр. персонал 

 
3918 

    

МОД – 655 лв. 
декларирана заплата 

  
1618,40 

 
816,15 

 
804,60 

 
17 307,84 

СОД – 804 лв. реална 
заплата 

     

 
По данни от Персоналния регистър на НОИ за февруари 2019 г. в тази икономическа 

дейност броят на наетите лица е 58 768, а средният осигурителен доход – 778 лв.  Най-

голям брой лица са в групата „Професии, без квалификация” – 21 106 лица, за които 

отчетеният среден осигурителен доход е 531 лв. при минимален осигурителен доход за 

тази квалификационна група е 560 лв. (МРЗ за страната за 2019 г.). Това показва, че или 

значителна част от наетите в тази група лица работят на непълно време, или че 

работодателите ги осигуряват върху по-нисък  от определения и договорен за групата 

минимален осигурителен доход (в случая 560 лв.). 

По такъв начин, сравнявайки отчетения среден осигурителен доход (СОД) във всяка 

квалификационна група професии и във всяка икономическа дейност със съответния 

минимален осигурителен доход (МОД), включени в Приложение 1 на Закона за 

бюджета на ДОО, това вече е индикатор за възможни нарушения по отношение 

заплащането на труда и механизъм за предприемане на необходимите контролни мерки 

от страна на компетентните държавни органи и синдикатите. 
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Таблица 9: ИД–41 „Строителство на сгради”, ИД–42 „Строителство на 

съоръжения”и ИД-43 „Специализирани строителни дейности” 

 
 

Заплата 

Брой заети 
в съотв. 
група 
професии 

Обезщетения за 
майчинство – за 
целия период от 
280 дни (загуба 
в лв.) 

Болнични за 
период от 10 
години 
(загуба в лв.) 

Обезщетение 
при безрабо-
тица – еднок-
ратно (загуба в 
лв.) 

Пенсия – за 
период от 22 
години, за 
жени и мъже  
(загуба в лв.) 

1. Квалифицирани 
произв.работници 

 
30 797 

    

МОД – 603 лв. 
декларирана заплата 

  
2052,40 

 
1035,15 

 
1020,60 

 
21 954,24 

СОД – 792 лв. реална 
заплата 

     

2. Машинни работници  
и монтажисти 

 
 

12 084 

    

МОД – 603 лв. 
декларирана заплата 

  
2192,40 

 
1106,10 

 
1090,80 

 
23 464,32 

СОД – 805 лв. реална 
заплата 

     

3. Техници и приложни 
специалисти 

 
11 632 

    

МОД – 623 лв. 
декларирана заплата 

  
2836,40 

 
1429,95 

 
1409,40 

 
30 317,76 

СОД – 884 лв. реална 
заплата 

     

 

При договаряне на минималните осигурителни доходи (МОД) по основни 

икономически дейности и квалификационни групи професии, трите икономически 

дейности (ИД - 41, ИД – 42 и  ИД - 43), са включени общо на един ред и затова в 

разчетите по-горе, броят на наетите лица и отчетеният среден осигурителен доход за 

съответната квалификационна група (СОД) се отнасят за целия ред (р. 55 от 

Приложение 1 на ЗБДОО-2019 г). 

И за тази обединена икономическа дейност, данните на НОИ  показват, че общият брой 

на наетите лица е 127 000, със среден осигурителен доход – 749 лв. Отново най-

многобройна е групата на лицата с „Професии без квалификация” – 46 265 лица. За тях 

отчетеният среден осигурителен доход е 531 лв. при минимален осигурителен доход  за 

тази група професии  - 560 лв. (МРЗ за страната за 2019 г.).         
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 Таблица 10: ИД – 14 „Производство на облекло” 

 
 

Заплата 

Брой заети 
в съотв. 
група 
професии 

Обезщетения за 
майчинство – за 
целия период от 
280 дни (загуба 
в лв.) 

Болнични за 
период от 10 
години 
(загуба в лв.) 

Обезщетение 
при безрабо-
тица – еднок-
ратно (загуба в 
лв.) 

Пенсия – за 
период от 22 
години, за 
жени и мъже 
(загуба в лв.) 

1. Квалифицирани 
произв. работници 

 
28 128 

    

МОД – 560 лв. 
декларирана заплата 

  
845,60 

 
426,90 

 
421,20 

 
9060,48 

СОД –638 лв. реална 
заплата 

     

2. Машинни оператори и 
монтажници 

 
26 459 

    

МОД – 560 лв. 
декларирана заплата 

  
520,80 

 
262,80 

 
259,20 

 
5575,68 

СОД – 608 лв. реална 
заплата 

     

3. Техници и приложни 
специалисти 

 
11 606 

    

МОД – 623 лв. 
декларирана заплата 

  
3911,60 

 
1972,20 

 
1944,00 

 
41 817,60 

СОД – 983 лв. реална 
заплата 

     

 

Средномесечният брой  наети лица през февруари 2019 г. е 73 755, а отчетеният среден 

осигурителен доход – 664 лв. Броят на лицата в групата „Професии, без квалификация” 

е 9721 лица, за средения осигурителен доход е 560 лв., т.е. той е равен на минималния 

осигурителен доход за тази квалификационна група - 560 лв. 

Разчетите в таблиците по-горе, направени с калкулатора на НАП „Заплата в плик”, 

показват, че колкото по-голяма е разликата между декларираната заплата и реалната 

заплата, толкова повече са загубите за всяко лице от социалноосигурителни 

обезщетения (болнични, майчинство, безработица) и пенсии и толкова по-големи са 

рисковете в случай на временна или трайна неработоспособност, това лице  и неговото 

семейство да изпаднат във финансови затруднения или в риск от бедност. 

Важно е да се знае, че данните за случаите на недеклариран труд, когато има 

такива, се отнасят само за онези случаи, които са били открити и санкционирани, 

и следователно оценката на цялостното разпространение на недекларирания труд 

изисква оценка на относителния дял на този труд.  

И тук идват сериозните трудности и предизвикателста за компетентните органи (ГИТ, 

НАП, НОИ, МВР, НСИ) да направят точна оценка за дела на недекларирания труд и за 

ефективните мерки за неговото ограничаване и превенция. Причините за това се крият, 

до голяма степен,  в недостатъчния кадрови капацитет на контролните органи на тези 

институции за откриване на злоупотреби и нарушения и все още липсата на достатъчно 
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адекватни инструменти или ресурси (малък брой инспектори по труда и налични 

ресурси за осъществяване дейността на ГИТ; капацитетът на правоприлагащите органи 

(липса на модерни ИТ инструменти, знания и методи и координация между различните 

органи или региони; липса на синдикално представителство; сложност и 

продължителност на административните и съдебни процедури за откриване и 

санкциониране на недекларирания труд. 

 

6. КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД? 

 

Негативните последствия от недекларирания труд се разпростират както върху 

предприятията, така и върху служителите, но също така и върху публичния бюджет. 

Проявлението им може да се проследи в различни направления: 

 нелоялната конкуренция между спазващите и неспазващите правилата 

предприятия; съществуването на дейности, които вероятно биха били извън 

пазара; фирмите не постигат растеж, а остават в сивата икономика и нямат 

достъп до кредити или обществени поръчки; 

 работниците изпитват физическа несигурност, несигурност на доходите, на 

работното място и на социалната защита; пропускат се и възможности за 

обучение през целия живот, за професионално развитие и преквалификация; 

 държавата отчита свиване на потока от данъчни и осигурителни вноски
157

. 

Неформалната икономика и в частност недекларираният труд са явления, които имат 

отрицателен ефект върху функционирането на обществата. Застрашава се не само 

устойчивостта на националните институции (подкопаване устойчивостта на 

публичните финанси и фискалната стабилност), но и качеството на работните места 

(например неспазване на изискванията във връзка със здравето и безопасността, по-

ниски доходи, липса на социално осигуряване, възпрепятстване включването в 

обучение през целия живот)
158

. 

Недекларираният труд предизвиква индивидуални, социални и икономически ефекти:  

 на индивидуално ниво - изключва работниците от защитата на трудовото право 

и социалното осигуряване; 

                                                           
157 Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на 

Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили 

сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд“, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865 
158 Европейски семестър- тематичен информационен документ за недекларирания труд, стр. 1-2, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_bg.pdf
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 на социално ниво - представлява опит да се отричат човешките права и особено 

достойните условия на труд; 

 на икономическо ниво - възпрепятстват се политиките, ориентирани към растеж, 

уврежда държавата поради липса на приходи, създава сериозни рискове за 

устойчивостта на европейския социален модел. В дългосрочен план се намалява 

качеството на работа, качеството на продукцията, но и националната 

конкурентоспособност на световния пазар
159

. 

 

7. КАКВО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМЕ ЗАНАПРЕД В БЪЛГАРИЯ? 

Ако се поучим от европейския опит до момента, то следва да търсим изработването на 

мерки, които стъпват на подхода на задействането - т.е. на подхода, насърчаващ и 

предоставящ стимули на хората и предприятията да се включат във формалната 

икономика.  

При конструирането на политики срещу неформалната и недекларираната заетост 

трябва да се има предвид: 

 Гарантиране на дългосрочно и устойчиво финансиране на мерките за 

справяне с недекларираната заетост, резултатите от които не следва да водят 

до по-голяма бюрократизация и създаване на допълнителни стимули за укриване 

на икономическа дейност в дългосрочен период. Ефективното противодействие 

на неформалната икономика трябва да се търси в много по-голяма степен във 

финансово-икономически и в по-малка - в административно-контролни мерки; 

 Подпомагане на предприемачеството - максимално бързи и опростени 

процедури, скъсяване на сроковете за тяхното изпълнение, намаляване на 

разходите по регистрацията. Защита на предприемаческия потенциал, който 

може да остане неизползван поради по-високите разходи на достъп до 

формалния сектор; неформалните предприятия могат също така до известна 

степен да запазят заетостта по време на рецесия, макар и за сметка на 

заплащането на труда; 

 Отделянето на ресурси за систематично наблюдение на неформалната и  

недекларираната заетост. Статистиката служи като количествено измеримо 

доказателство, което подкрепя процеса на изготвяне на политики. 

Неформалността обаче поставя и друго предизвикателство за политиците, тъй 

като по своята същност производството в неформалната икономика е, или 

                                                           
159 International Labour Office, Labour Administration and Inspection Programme (LAB/ADMIN), Labour Inspection and 

Undeclared Work in the EU, стр. 8, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf
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подценено, или често не се отчита в националните сметки. Това затруднява 

както анализа на ситуацията, така и формулирането на политики. Основните 

предизвикателства за измерването на неформалната икономика включват 

насърчаването на по-добро разбиране на статистическите концепции за 

неформалната икономика, насочване на държавите към практическо прилагане 

на международните стандарти за статистическо отчитане, събиране на 

необходимите данни в националните проучвания и анализиране на данните за 

неформалната икономика като част от процеса на разработване на политики и 

последващия ги мониторинг;  

 Необходимо е да се търси по-добър баланс между политиките на 

административно-наказателния контрол и тези на финансово-

икономическите стимули. За справяне с недекларирания труд трябва да се 

предприеме комбиниран подход, включващ както наказателни и репресивни 

политики, така и превантивни (насочени към недопускане нарушаване на 

законите), облекчаващи (насърчаващи излизането от недекларираната 

икономика и формализиране на дейността) и развиващи отговорността политики 

(насочени към повишаване на данъчния морал и насърчаване спазването на 

законите) политики;  

 Борбата с недекларирания труд следва да стъпва върху реформиране и 

опростяване на административните и данъчните процедури, подобряване 

на разпоредбите за труда и сигурността на работното място, сезонната и 

временната трудова заетост и новите форми на труд.  За предотвратяването и 

възпирането на това отрицателно явление важна роля имат и политиките за 

данъчно стимулиране (данъчни облекчения, възнаграждаващи спазването на 

правилата)
160

; 

 Политиките могат да се конструират и около по-модерния европейски 

подход на „социалния актьор“ - допускането при него е, че хората са по-

склонни да се занимават с недеклариран труд поради неговото „нормализиране“, 

приемане като обществена практика. Политическите мерки, които се основават 

на този подход, имат за цел да повишат доверието на гражданите във 

формалните институции и да оспорят нормализирането на недекларирания труд 

(чрез премахване на разбирането, че повечето хора действат в недекларираната 

икономика, но и чрез повишаване на доверието в институциите и оттук 

повишаване на данъчния морал). Възможно е разработването на образователни 

                                                           
160 Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на 

Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили 

сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд“, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014AE2865
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кампании за стойността на данъчното облагане и на активни кампании за борба с 

корупцията
161

; 

 В близо 1/3 от случаите в България, когато се взема решение за изплащане на 

заплата в плик, то самият работник участва активно в процеса. Ето защо е 

необходимо не само да се повишават санкциите срещу работодателите, 

участващи в подобна практика, но и да се повиши доверието на работника 

в институциите (данъчен морал), както и да се противодейства срещу това 

работникът да приема като нормална подобна практика. Наблюденията 

показват, че повишаването на данъчния морал води до по-малка вероятност за 

приемане на заплата в плик. Ето защо политиките трябва да включват широка 

гама от мерки, които не се изчерпват единствено до засичането и наказанието на 

виновните страни
162

; 

 ЕП предлага за сектора на производството на текстилни продукти да се повиши 

осведомеността на европейските потребители чрез създаването на 

общоевропейски стандарти за етикетиране за „справедливо облекло“, 

достъпни както за многонационалните компании, така и за МСП. Чрез тези 

стандарти се гарантира спазването на справедливите условия на труд, а 

потребителите биват подпомогнати в избора си на покупка
163

; 

 МОТ застъпва и тезата, че преходът към формалната икономика може да 

бъде подпомогнат вече и от технологичния прогрес (т.нар. „политика за     

е-формалност“). Технологиите могат да повлияят върху прехода към 

формалната икономика не само чрез улесняване на „регистрацията“ на 

икономически единици или работниците (което намалява сложността на 

процедурата  и  времето за осъществяването й), но и чрез моделиране на средата, 

в която функционират (напр. чрез разпространяване на информация или 

опростяване на правните процедури; чрез проектиране и администриране на 

стимули в данъчните, социално-осигурителните или трудово-правните политики 

и нормативни уредби); 

 За предотвратяване на недекларирания труд е необходимо да се съчетават 

различни инструменти - проверки и санкции редом с мерки за 

интелигентно регулиране на разходите за прилагане на стандартите, 

                                                           
161

 Tackling undeclared work in Bulgaria: Knowledge-informed policy responses. Grey Policy Brief, No. 1, 

2017, 2017, стр. 4, ел. ресурс: https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/40690/2/SSRN-id3026332.pdf 

 
162

 Tackling undeclared work in Bulgaria: Knowledge-informed policy responses. Grey Policy Brief, No. 1, 

2017, 2017, стр. 7-8, ел. ресурс: https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/40690/2/SSRN-id3026332.pdf 
163

 Европейски парламент, ДОКЛАД относно водеща инициатива на ЕС за сектора за производство на 

облекла (2016/2140(INI), стр. 15, ел. ресурс: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-

0080_BG.pdf 

 

https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/40690/2/SSRN-id3026332.pdf
https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/40690/2/SSRN-id3026332.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0080_BG.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0080_BG.pdf
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облагането на труда, на данъчните системи (данъчни стимули и опростени 

системи за плащане на данъците и внасяне на социалните осигуровки); 

 Все още няма разработени трaнснационални инструменти за борба с 

недекларирания труд. Създаването на подобни инструменти изисква 

внимателен анализ за това, дали реално е приложим инструмента в дадения 

национален контекст. Към момента он-лайн инструментите и регистри 

представляват една от най-обещаващите възможности за практически 

решения в борбата с недекларирания труд. На европейско ниво най-широко 

разпространение намира Информационната система за вътрешния пазар (IMI). 

Системата представлява онлайн инструмент, който улеснява обмена на 

информация между публичните органи, занимаващи се с практическото 

прилагане на законодателството на ЕС; 

 От Европейската платформа за борба с недекларирания труд формулират 

следните заключения относно справянето с недекларирания труд в 

селското, горското и рибното стопанство в ЕС като цяло:  

1) увеличаването на наказанията има малък ефект за справяне с феномена;  

2) следва да нараства броя на извършваните инспекции;  

3) разпространение може да намери и практиката на изпращане на уведомителни 

писма за данъчните задължения на предприятията/лицата (основани на анализ за 

определяне на рисковите предприятия);  

4) необходимо е въвеждането на писмен договор от първия ден на работа;  

5) опростяването на процедурите (разбирано като по-добро управление, а не 

като дерегулация) е необходимо условие за предотвратяване на 

(не)преднамереното неспазване на закона (опростяване на административната 

рамка, като напр. по-лесна регистрация на предприятие/самостоятелно заето 

лице; предоставяне на определени предимства, като напр. достъп до купувачи, 

по-благоприятни условия за кредитиране, законова защита);  

6) ваучерите за наемане на сезонни работници също са потенциално полезен 

инструмент (предоставяйки определени права на наетите чрез тях лица);  

7) т.нар. „бели списъци“ следва да намират приложение в държавите членки 

(напр. инициативата „Мрежа за качествен селскостопански труд“ (Quality 

Agricultural Work Network);  

8) поемането на т.нар. надлежна проверка във веригата на доставки също е 

потенциално добра практика (през 2015 г. Ethical Trading Initiative Norway (IEH), 

Ethical Trading Initiative (ETI) и Danish Ethical Trading Initiative (DIEH) (2015) се 
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обръщат към търговците на дребно, искайки те да оценят своите директни 

доставчици, като разкрият къде точно се разполагат те, дали допускат синдикати 

в тях и дали могат да проследят пътя на предоставените продукти до фермата 

производител);  

9) необходимо е да се разработят образователни и разяснителни кампании за 

повишаване на осведомеността относно ползите от декларираната работа и 

загубите от полагането на недеклариран труд - таргет групи следва да са всички 

в земеделието, вкл. във веригите на доставки;  

10) подобряване на икономическите и социалните условия ще доведе до 

намаляване на недекларирания труд (тук се включват намаляване корупцията в 

публичния сектор, намаляване подоходните неравенства, намаляване на дела на 

лицата в тежко материално лишение, повишаване разходите за активни 

политики на пазара на труда и включване на уязвими групи, повишаване 

ефективността на социалните трансфери за предпазване изпадане в бедност)
164

. 

 Необходимо е разработване на последователна и интегрирана рамка от политики 

за противодействие на недекларирания труд, осигуряваща съгласуваност на 

макроикономическите политики, политиките за заетост, политиките по 

доходите, търговските, индустриалните, данъчните, секторните и 

инфраструктурните политики, политиките за предприятията, насърчаващи 

инвестициите и създаването на устойчиви предприятия  и достойни работни 

места. 

 

 Ключов инструмент в борбата с недекларирания труд е именно социалният 

диалог, чрез който социалните партньори установяват необходимата рамка за 

предотвратяване и намаляване недекларираната заетост и за защита на 

неформалните работници.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 European Platform Undeclared Work (2018), Tackling undeclared work in the agricultural sector, стр. 3, 50, 51, 52, 64, 

65, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20424&langId=en
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