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Статията	 представя	 изследване	 за	 това	 как	 ограничаването	 на	
недекларираната	 заетост	 може	 да	 допринесе	 за	 повисока	 ста-
билност	на	финансите	на	предприятието,	на	основа	на	актуално	
проучване	на	проблема	с	недекларирания	труд	в	България.	Нацио-
нално	 представителното	 проучване	 обхваща	 630	 предприятия	 и	
1311	заети	лица,	като	получените	данни	са	допълнително	обсъде-
ни	в	рамките	на	6	фокус	групи.*	То	е	допълнено	и	от		кабинетно	
проучване	 за	идентифициране	на	мерки	 за	борба	и	превенция	с	
недекларираната	 заетост.	На	 тази	 основа	 са	 предложени	 норма-
тивни	и	административни	мерки	за	ограничаването	на	недеклари-
раната	заетост	с		цел	да	се	регулират	найсилно	разпространените	
сиви	практики	–	тези,	които	възникват	на	пазара	на	труда	по	повод	
осъществяването	на	различни	видове	заетост.	По	този	начин	ще	се	
предотврати	ситуация,	в	която	изрядните	предприятия	са	прину-
дени	да	повишават	разходите	си	за	труд,	за	да	догонят	плащанията	
на	трудови	възнаграждения	в	брой	без	договор	или	над	официал-
но	договореното,	извършвани	от	техни	нелоялни	конкуренти,	кое-
то	ще	окаже	стабилизиращ	ефект	върху	финансите	им.	
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Предвидимите	и	стабилни	финанси	на	предприятието	и	тяхното	правилно	
прогнозиране	са	от	ключово	значение	за	конкурентоспособността	и	икономиче-
ското	развитие	на	предприятието	(Чеймбърс	и	др.	1971).	Оперирането	в	светлата	
част	на	икономическия	сектор	спомага	за	привличането	на	таланти	и	за	тяхното	
задържане	(Фрик	и	др.	2021).	Негативните	ефекти	на	недекларираната	заетост	са	
изследвани	и	описани	(Ченгелова	и	др.	2021),	както	и	основните	начини,	по	които	
изрядният	бизнес	понася	вреди	вследствие	на	неформалната	икономика	(Ченге-
лова	и	др.	2011).

Целта	на	настоящата	статията	е	да	дискутира	как	ограничаването	на	неде-
кларираната	заетост	може	да	допринесе	за	повисока	стабилност	на	финансите	на	
предприятието,	на	основа	на	актуално	проучване	на	проблема	с	недекларирания	
труд	 в	 България.	 Национално	 представителното	 проучване	 обхваща	 630	 пред-
приятия	и	1311	заети	лица,	като	получените	данни	са	допълнително	обсъдени	в	
рамките	на	6	фокус	групи.	То	е	допълнено	от		кабинетно	проучване	за	идентифи-
циране	на	мерките	за	борба	и	превенция	с	недекларираната	заетост.	На	тази	ос-
нова	са	предложени	нормативни	и	административни	мерки	за	ограничаването	на	
недекларираната	заетост	с	цел	да	се	регулират	найсилно	разпространените	сиви	
практики	–	тези,	които	възникват	на	пазара	на	труда	по	повод	осъществяването	
на	различни	видове	заетост.	По	този	начин	ще	се	предотврати	ситуация,	в	която	
изрядните	предприятия	са	принудени	да	повишават	разходите	си	за	труд,	за	да	
догонят	плащанията	в	брой,	извършвани	от	техни	нелоялни	конкуренти,	което	ще	
окаже	стабилизиращ	ефект	върху	финансите	им.

Всъщност	 в	 българското	 законодателство	няма	легално	понятие,	 но	Евро-
пейската	комисия	определя	недекларираната	заетост		като	„всяка дейност, осъ-
ществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е 
декларирана пред органите на публичната власт, като се имат предвид раз-
личията в нормативните системи на държавите – членки“	(ЕК	2007).	Поняти-
ето	недекларирана заетост	е	социално	икономически	феномен,	обхващащ	този	
спектър	от	сиви	практики,	които	се	извършват	в	процеса	на	наемане	на	работна	
сила	и	полагането	на	труд.	Този	феномен	ощетява	изрядните	предприятия,	като	
„създава	условия	за	нелоялна	конкуренция	и	за	неравнопоставеност	на	икономи-
ческите	субекти,	в	създаването	на	неблагоприятна	среда	за	развитието	на	бизнеса	
и	в	нарушаване	на	конкурентоспособността	…	и	създава	условия	за	социална	и	
правна	несигурност	в	предприятието“	(Ченгелова	и	др.	2011).	Изрядните	пред-
приятия	имат	повисоки	разходи	за	труд,	тъй	като	за	разлика	от	„сивите“,	плащат	
социални	осигуровки	и	данъци.	По	тази	причина	техните	финанси	са	подложени	
на	допълнителен	натиск,	за	да	осигурят	работни	заплати,	конкурентни	на	тези,	
които	„сивите“	предприятия	плащат		в	брой	и	недекларирано.
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Изследването	на	отклоненията	от	правилата	за	заетост	(неотчитане	или	не-
коректно	отчитане	на	трудови	дейности)	налага	да	бъдат	установени	параметрите	
на	тези	отклонения,	да	се	опишат	механизмите	и	формите	им	и	да	се	разкрият	
вредите	и	последствията	от	тях	за	обществото	като	цяло,	за	публичните	финанси,	
за	обществените	системи	за	осигуряване	и	сигурност	и	за	отделния	гражданин.

Недекларираната заетост нанася и много вреди на индивида, икономи-
ката, обществото, като задълбочава	 социалноикономическите	проблеми	чрез	
неплащане	на	осигурителни	вноски	и	данъци;	маргинализира	 големи	групи	от	
хора	в	активна	възраст	и	трайното	им	откъсване	от	пазара	на	труда;	подкопава	
принципите	 на	 конкуренцията	 и	 свободната	 частна	 инициатива;	 увеличава	 па-
зарния	риск	за	инвеститорите	и	трайното	им	отблъскване	от	българския	пазар	и	
създаване	на	негативен	образ	на	страната	(Ченгелова	и	др.	2021).	

Преодоляването	на	посочените	негативни	ефекти	има	директен	благотворен	
ефект	върху	стабилността	на	финансите	на	предприятието	поради	повишаването	
на	прецизността	на	финансовите	прогнози	и	формирането	на	чиста	конкурентна	
среда.	На	основа	проведените	изследвания	могат	да	бъдат	изведени	51	мерки	за	
преодоляване	на	последствията	от	недекларираната	заетост.	Тези	мерки	могат	да	
бъдат	групирани	според	целите,	които	се	постигат	посредством	тяхното	прилага-
не,	в	три	основни	групи	подцели:	1)	Създаване	на	нормативни	и	административ-
ни	предпоставки	за	ограничаване	и	превенция	на	недекларираната	заетост.	2)	По-
вишаване	степента	на	спазване	на	трудовото	и	осигурителното	законодателство.	
3)	Повишаване	на	данъчната	дисциплина	на	населението	като	цяло	и,	в	частност,	
на	работодателите	и	наетите	лица.	

В	резултат	на	изведените	анализи	от	приложения	изследователски	инстру-
ментариум	 са	 разработени	 конкретни	 предложения	 за	 законодателни	 промени,	
които	да	регламентират	мерки	за	ограничаване	на	недекларираната	заетост.	Те	са	
подробно	описани	в	таблица	1,	като	подолу	са	описани	кратки	мотиви	и	оценка	
на	въздействието	на	предлаганите	промени.
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Таблица 1

Предложения за законодателни промени по Подцел 1
1 Включване в КТ на дефиниция за недекларираната заетост и специфициране на прак-

тиките, които попадат в тази категория.	За	целта	в	§	1	се	добавя	нова	т.	23	със	съдър-
жание:
„23.	Недекларирана	заетост	е	всяко	полагане	на	труд	в	нарушение	на	чл.	62,	ал.	1,	чл.	
114а,	както	и	когато	информацията	в	трудовия	договор	съгласно	чл.	66	или	67	не	отговаря	
на	истината.“

2 Продължаване на работата по опростяване на процедурите за прилагането на едно-
дневните договори за краткосрочна заетост
1.	Да	се	предвиди	възможност	за	наемане	на	работници	с	трудов	договор	по	чл.114а	ал.1	
от	КТ	за	1	и	повече	работни	дни,	напр.	от	1	до	30	дни.	Така	няма	да	се	налага	ежедневно-
то	наемане	на	работници,	с	които	отделна	фирма	работи	и	на	които	разчита	основно	по	
време	на	кампания	
2.	В	трудовия	договор	по	чл.114а	ал.1	от	КТ	да	се	нанасят	само	трите	имена	и	ЕГН	на	
работника	
3.	За	страните	по	трудовия	договор	по	чл.114а	ал.1	от	КТ	да	не	важат	нормите	на	чл.	136	
сл.	от	КТ,	чл.140	от	КТ	и	чл.143	–146	от	КТ
4.	Трудовият	договор	по	чл.114а	ал.1	от	КТ	да	може	да	се	сключва	за	помалко	от	4	ра-
ботни	часа

3 Запознаване на работодателите със съществуващите добри практики за споделено на-
емане на работници в развитите държави. Разработване и приемане на нормативна 
уредба на споделеното наемане на работници
В	КТ	се	добавя	нов	чл.	114в	със	съдържание:
„Трудов	договор	за	работа	при	няколко	работодатели	(споделено	наемане)
Чл.	 114в	 (1)	Трудов	 договор	 за	 работа	 при	няколко	 работодатели	 (споделено	наемане)	
може	да	се	сключва	между	работник	и	двама	или	повече	работодатели.
(2)	Трудовият	договор	по	ал.	1	съдържа	данни	за	страните,	място	на	работа,	наименова-
ние	на	длъжността,	размер	на	трудовото	възнаграждение,	срок	на	изпълнение	на	работа-
та,	продължителност,	начало	и	край	на	работния	ден.	
(3)	Продължителността	на	работния	ден	се	определя	в	съответствие	с	чл.	139а,	ал.	2–7.
(4)	За	неуредените	въпроси	се	прилагат	общите	норми	на	този	кодекс.“

4 Разработване и приемане на нормативни разпоредби за случайната (опростената) за-
етост.
Добавя	се	нов	чл.	114б	със	съдържание:
„Трудов	договор	за	работа	при	опростени	условия
Чл.	114б	(1)	Трудов	договор	за	работа	при	опростени	условия	може	да	се	сключва	между	
работник	и	един	или	повече	работодатели	за	работа	до	един	месец,	като	това	време	се	
признава	за	трудов	стаж.
(2)	Трудовият	договор	по	ал.	1	съдържа	данни	за	страните,	място	на	работа,	наименова-
ние	на	длъжността,	размер	на	трудовото	възнаграждение,	срок	на	изпълнение	на	работа-
та,	продължителност,	начало	и	край	на	работния	ден.	Нормалната	продължителност	на	
работното	време	е	8	часа,	като	страните	по	трудовия	договор	могат	да	уговарят	работа	и	
за	помалко	време,	но	не	помалко	от	4	часа.
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(3)	Ако	не	уговорено	друго,	трудовото	възнаграждение	се	изплаща	до	деня	на	изтичане	
на	срока	на	договора	по	ал.	1.
(4)	При	сключване	и	при	прекратяване	на	трудовия	договор	по	ал.	1	не	се	прилагат	чл.	62,	
ал.	3	и	4,	чл.	127,	ал.	1,	т.	4.
(5)	Условията	и	редът	за	предоставяне,	регистриране	и	отчитане	на	трудовите	договори	
пред	инспекцията	по	труда	се	определят	с	наредба	на	министъра	на	труда	и	социалната	
политика,	съгласувана	с	управителя	на	Националния	осигурителен	институт	и	с	изпъл-
нителния	директор	на	Националната	агенция	за	приходите.	С	наредбата	се	утвърждава	и	
образец	на	трудов	договор	по	ал.	1.
(6)	Работниците,	които	полагат	труд	по	ал.	1,	се	осигуряват	при	условия	и	по	ред,	устано-
вени	в	Кодекса	за	социално	осигуряване	и	в	Закона	за	здравното	осигуряване.“

5 Създаване на нормативни възможности за прилагане на ваучерно заплащане, като пи-
лотни и приоритетни бъдат отраслите:  строителство, дребни битови ремонти и ус-
луги, озеленяване.
Да	се	приеме	нова	Наредба	за	условията	и	реда	за	издаване	и	отнемане	на	разрешение	за	
извършване	на	дейност	като	оператор	на	ваучери	за	работа	в	определени	икономически	
дейности	и	осъществяване	дейност	като	оператор	(по	подобие	на	Наредба	№	7	от	9	юли	
2003	г.	за	условията	и	реда	за	издаване	и	отнемане	на	разрешение	за	извършване	на	дей-
ност	като	оператор	на	ваучери	за	храна	и	осъществяване	дейност	като	оператор)

6 Установяване на ясни правила за основаната на платформи дейност, за да се гаранти-
рат правата на работниците и да се осигурят еднакви условия на конкуренция между 
онлайн и офлайн икономическите дейности на единния пазар
Разработване	на	нормативна	уредба	за	уреждане	трудовите	правоотношения	на	платфор-
мените	работници	след	приемане	на	съответното	законодателство	от	ЕК,	тъй	като	зае-
тостта	касае	найвече	транснационалните	работници
Европейската	комисия	(ЕК)	публикува	през	2020	г.	проучване	относно	условията	на	труд	
на	платформените	работници.	Под	платформена	работа	се	разбира	всеки	труд,	осигурен	
чрез,	върху	или	посредничество	от	онлайн	платформи	в	широк	спектър	от	сектори.	До-
кладът	идентифицира	ключови	предизвикателства,	свързани	с	работата	на	платформата,	
като	статут	на	заетост,	автономия	и	информация,	с	която	работниците	разполагат	относно	
техните	условия	на	труд,	недискриминация	и	разрешаване	на	спорове

7 Фокусиране на инспекциите и проверките, извършвани от ИА ГИТ, на основа на предва-
рителен анализ на риска от недекларирана заетост
В	годишния	план	за	дейността	на	ИА	ГИТ	за	2022	г.	в	ОЦ	№	1	„Осъществяване	на	ефек-
тивен	контрол	относно	спазване	на	законодателството	в	областта	на	труда,	държавната	
служба,	трудовата	мобилност	и	трудовата	миграция“	освен	проверки	на	базата	на	анализ	
на	данните	за	установените	нарушения	през	изминалата	година	да	бъде	добавено	и	раз-
работване	на	риск	регистър	на	предприятията,	използващи	нови	форми	на	заетост	или	
систематично	прилагане	на	сиви	практики.	Това	може	да	се	направи	чрез	идентифицира-
не	на	отраслите	и	предприятията,	в	които	рискът	от	възникване	на	недекларирана	заетост	
е	найвисок
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Предложения за законодателни промени по Подцел 2
1 Прекратяване на административното определяне на минимална работна заплата на 

национално равнище и замяната ѝ с ежегодно и реално договаряне между социалните 
партньори на минимални работни заплати по икономически дейности и по квалифика-
ционни равнища. Отпадане на минималните осигурителни доходи
Предложение:
В	Кодекса	на	труда:
„1.В	чл.	3,	ал.	3,	т.	1	думите	„след	преценка	на	държавата“	се	заличават.
2.	В	чл.	244,	т.	1	се	заличава.“
Прилагане	 на	 чл.51б	 от	Кодекса	 на	 труда	 за	 изготвянето	 на	 Рамково	 споразумение	 за	
механизъм	по	договаряне	и	определяне	на	минималната	работна	заплата	в	страната.	За	
целта	трябва	да	има	сключване	на	национално	споразумение	за	въвеждане	на	механизъм	
за	договарянето	на	МРЗ	и	окончателен	отказ	от	административното	ѝ	определяне.	Пред-
лагаме	механизмът	да	включва	колективно	договаряне	на	минималните	работни	заплати	
на	ниво	икономически	дейности	 (съобразено	с	информацията	от	колективното	догова-
ряне	на	ниво	отделни	предприятия)	между	съответните	представителни	организации	на	
работодателите	и	на	работниците	и	служителите	на	отраслово/браншово	равнище.	За	ми-
нимална	работна	заплата	за	страната	да	се	приема	найниската	стойност	на	договорена	
МРЗ	за	икономическа	дейност,	която	да	важи	за	икономическите	дейности,	в	които	няма	
браншови	и	синдикални	структури	или	няма	подписан	КТД

2 Реализиране на съвместни дейности от социалните партньори и държавните инсти-
туции, осъществяващи контролни функции върху спазването на трудовото и осигури-
телното законодателство.
В	Кодекса	на	труда	в	чл.406	от	Кодекса	на	труда	след	израза	„Сигнална	функция	на	син-
дикалните	организации“	се	добавя		„и	работодателските“

3 Да се въведе по-ефективен механизъм от ИА ГИТ за санкциониране при установяване 
на случаи на наемане на лица без трудов договор или лица, работещи на договор с фик-
тивни клаузи.
В	Кодекса	на	труда	в	чл.	414,	ал.	3	се	изменя	така:
„(3)	(Изм.	–	ДВ,	бр.	48	от	2006	г.,	в	сила	от	01.07.2006	г.,	изм.	–		ДВ,	бр.	108	от	2008	г.,	
изм.	–	ДВ,	бр.	58	от	2010	г.,	в	сила	от	30.07.2010	г.,	доп.	–	ДВ,	бр.	7	от	2012	г.)	Работодател,	
който	наруши	разпоредбите	на	чл.	61,	ал.	1,	чл.	62,	ал.	1	или	3,	и	чл.	63,	ал.	1	или	2,	или	
впише	една	или	повече	неверни	данни	по	чл.	66	или	67	се	наказва	с	имуществена	санкция	
или	глоба	в	размер	от	1500	до	15	000	лв.,	а	виновното	длъжностно	лице	–	с	глоба	в	размер	
от	1000	до	10	000	лв.,	за	всяко	отделно	нарушение.“

4 Увеличаване на процентния дял на осигурителните вноски за ДЗПО при запазване на об-
щата тежест на осигурителните вноски, както и укрепване на втория стълб на социал-
но осигурителната система. Достигане на процента на отчисленията за втория стълб 
до договореното ниво по време на преговорите за пенсионната реформа през 1999 г.
В	Кодекса	за	социално	осигуряване:
„•	в	чл.	6,	ал.	1	се	добавя	нова	точка	2а	със	съдържание:
2а.	От	1	януари	2022	г.	размерът	на	вноската	се	намалява	с	2	на	сто.
•	в	157,	ал.1,	т.	1	се	добавя	нова	буква	„г“	със	съдържание:
г)	от	1	януари	2022	г.	–	7	на	сто.“
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5 Съотношението в осигурителните вноски да се промени, като 100% от осигурител-
ните вноски се поемат от осигуряващите се лица при запазване на нетното трудово 
възнаграждение на работника. Както и да се прецизира политиката за определяне на 
минималната пенсия така, че при индексирането ѝ да се индексират и всички останали 
пенсии, според осигурителния принос
В	Кодекса	за	социално	осигуряване:
„•	в	чл.	6,	ал.	3	се	добавя	нова	точка	6а	със	съдържание:
6а.	от	2022	г.		0:100“;
В	Кодекса	за	социално	осигуряване:	
„•	в	чл.	70	ал.	12	и	13	се	отменят;
•	в	чл.	75	ал.	4	се	отменя;
•	в	чл.	75	ал.	5	се	изменя	така:
(5)	(Нова	–	ДВ,	бр.	67	от	2003	г.)	На	лицата	по	чл.	74,	ал.	1,	т.	1	пенсиите	се	определят	по	
реда	на	чл.	75	–	77.
•	В	чл.	81	ал.	2	изречение	второ	се	отменя;
•	в	чл.	157	се	добавя	нова	ал.	3а	със	съдържание:
(3а)	От	1	януари	2022	г.	вноските	за	универсални	пенсионни	фондове	за	лицата,	родени	
след	31	декември	1959	г.,	са	за	сметка	на	осигурените	лица.
•	В	чл.	167,	ал.	2	и	3	се	изменят	така:
(2)	Осигуреното	лице	има	право	на	допълнителна	пожизнена	пенсия	за	старост	и	до	една	
година	преди	навършване	на	възрастта	му	по	чл.	68,	ал.	1.
(3)	 Допълнителната	 пожизнена	 пенсия	 за	 старост	 представлява	 месечно	 плащане	 на	
предвидена	в	пенсионния	договор	сума,	дължима	на	пенсионера	от	определена	дата	до	
неговата	смърт.;
•	в	чл.	167а,	ал.	4	се	отменя.;
•	в	Преходните	и	Заключителни	разпоредби	§22и,	ал.	2	се	отменя.“

6 Разработване на насърчителни мерки за работодатели, които наемат млади хора на 
постоянен трудов договор и лица в предпенсионна възраст на постоянен трудов договор
В	Закона	за	насърчаване	на	заетостта,	в	чл.	17,	ал.2	се	добавят	нови	т.	8	и	т.	9	със	съдър-
жание:
„8.	финансова	подкрепа	за	наемане	на	работа	на	лица	до	29годишна	възраст	за	срок	не	
помалък	от	1	година;
9.	финансова	подкрепа	за	наемане	на	работа	на	лица,	които	могат	да	придобият	право	на	
пенсиониране	за	осигурителен	стаж	и	възраст	до	2	години	преди	възникване	на	правото	
на	пенсиониране	за	срок	не	помалък	от	1	година.“

7 Създаване на публичен регистър на некоректните работодатели, нарушаващи разпо-
редбите на трудовото и осигурителното законодателство
В	Закона	за	Националната	агенция	за	приходите,	в	чл.	3,	ал.	1	се	добавя	нова	т.	7а	със	
съдържание:
„7а.	води	публичен	регистър	на	работодателите,	които	са	допуснали	нарушения	на	трудо-
вото	или	осигурителното	законодателство,	установени	с	влязъл	в	сила	акт	на	компетентен	
орган.“

8 Замяна на административното определяне на класовете с по-ефективни стимули на 
заплащане, основани на повишаване на производителността и отчитане на приноса на 
работника и служителя
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Постановление	№		.....	от	...........	20..	г.		за	изменение	на	Наредбата	за	структурата	и	орга-
низацията	на	работната	заплата,	приета	с	Постановление	№	4	на	министерския	съвет	от	
17.01.2007	г.
„Министерският	съвет
	Постанови:
§	1.	Чл.	12	се	отменя.
	Заключителни	разпоредби.
§	2.	Отменя	се	Постановление	№	147	на	Министерския	съвет	от	2007	г.	за	определяне	
на	минималния	размер	на	допълнителното	трудово	възнаграждение	за	придобит	трудов	
стаж	и	професионален	опит	(ДВ.	бр.56	от	2007	г.).
§	3	(1)	Допълнителното	месечно	възнаграждение	за	придобит	трудов	стаж	и	професио-
нален	опит,	на	което	работещите	по	трудово	правоотношение	имат	право	към	датата	на	
влизане	в	сила	на	настоящото	постановление,	се	включва	в	размера	на	основната	месечна	
заплата.
(2)	Индивидуалната	основна	месечна	заплата	на	работниците	и	служителите	не	може	да	
бъде	пониска	от	получаваната	до	влизане	в	сила	на	настоящото	постановление	брутна	
месечна	заплата.	
(3)	В	брутната	заплата	по	ал.	1	се	включват:
1.	основната	месечна	заплата	или	основното	месечно	възнаграждение;
2.	допълнителни	възнаграждения,	които	се	изплащат	постоянно	заедно	с	полагащата	се	
основна	месечна	заплата	или	основно	месечно	възнаграждение	и	са	в	зависимост	един-
ствено	от	отработеното	време.
	§	4.	Постановлението	влиза	в	сила	от	...........		г.“

9 Намаляване с една трета на редукцията по първия стълб за осигуряващите се по втори 
стълб в съответствие с актюерските разчети на НОИ за отсъстващ принос
Като	част	от	пенсионната	реформа	се	препоръчва	намаляване	с	една	трета	на	редукцията	
по	първия	стълб	за	осигуряващите	се	по	втори	стълб

Предложения за законодателни промени по Подцел 3
1 Провеждане на национална, публично финансирана информационна кампания за насър-

чаване на отговорно поведение при спазването на данъчните и осигурителни задълже-
ния и в трудовите правоотношения.
В	Закона	за	Националната	агенция	за	приходите,	в	чл.	3,	ал.	1	се	добавя	нова	т.	7а	със	
съдържание:
„7а.	води	публичен	регистър	на	работодателите,	които	са	допуснали	нарушения	на	трудо-
вото	или	осигурителното	законодателство,	установени	с	влязъл	в	сила	акт	на	компетентен	
орган.“

2 Да се създаде работна група от представители на МОН и социалните партньори за 
разработване и въвеждане в средните и висшите училища на учебна дисциплина „Тру-
довото законодателство – права и задължения“ и учебна дисциплина „Осигурително 
законодателство – права и задължения“
В	Закона	за	предучилищното	и	училищното	образование,	в	чл.	22,	т.	8,	след	думата	„граж-
данското“	се	добавя	„трудовото,	осигурителното“
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Предложения за законодателни промени по Подцел 1. 
Възприемането	на	единно	тълкуване	 	на	недекларираната	заетост,	каквото	

към	момента	в	България	липсва,	е	от	ключово	значение	за	формулирането	на	ре-
левантни	политики	и	мерки	за	ограничаване	и	превенция	на	недекларираната	за-
етост.	В	тази	връзка	е	необходимо	в	нормативната	база,	Кодекса	на	труда,	да	бъде	
включена	официална дефиниция за недекларираната заетост,	като	се	разпи-
шат	нейните	основни	проявления	и	характеристики.	

Необходимо	е	и	опростяване на процедурите за прилагането на едноднев-
ните договори за краткосрочна заетост.	Това	е	една	от	новите	форми	на	заетост,	
която	е	идентифицирана	и	е	предпоставка	за	недекларирана	заетост.	В	България	
правната	уредба	на	еднодневните	трудови	договори	е	уредена	с	чл.	114а	от	КТ	
и	в	Наредбата	за	условията	и	реда	за	предоставяне,	регистриране	и	отчитане	на	
трудовите	договори.	Те	уреждат	извършването	на	определен	вид	селскостопанска	
работа,	без	да	се	губи	правото	на	обезщетение	за	безработица	и	социални	помо-
щи,	но	едно	лице	не	може	да	сключи	еднодневни	договори	за	повече	от	90	дни	в	
рамките	на	една	календарна	година.	При	направени	допитвания	до	браншовете,	
които	използват	този	тип	заетост	при	определени	кампании,	се	стигна	до	мнение-
то,	че	е	необходима	нормативна	промяна	с	цел	намаляване	на	административните	
тежести	и	повишаване	на	използването	на	еднодневните	трудови	договори.

Споделеното наемане на работници	представлява	нова	форма	на	заетост,	
при	която	двама	или	повече	работодатели	наемат	един	работник	за	изпълнението	
на	дейности,	формиращи	една	обща	позиция/длъжност.	Тази	заетост	може	да	е	
предпочитана	от	работодатели,	които	нямат	предварително	ясна	и	точна	оценка	
на	ангажираността	на	наетото	лице	на	съответното	работно	място,	и	затова	се	ко-
оперират	с	други	работодатели	и	наемат	работник/служител,	който	се	явява	общ	
за	тях.	Така	те	оптимизират	разходите	си	за	труд	и	уплътняват	работното	време	и	
заетостта	на	наетото	лице.	

В	редица	европейски	държави	се	търсят	механизми	за	регулирането	на	слу-
чайната краткосрочна заетост,	тъй	като	тя	генерира	наймного	случаи	на	неде-
кларирана	заетост.

Специфичен	е	подходът	на	чешкото	законодателство	към	случайната	рабо-
та,	реализирана	под	формата	на	периодична	(прекъсваща)	заетост.	В	Чехия	тази	
форма	на	заетост	се	използва	основно	за	наемане	на	сезонни	работници	или	за	
студентски	летни	работни	места.	Юридически,	оформянето	на	 случайната	 зае-
тост	се	извършва	чрез	сключване	на	споразумение	между	работодателя	и	наетото	
лице	за	извършване	на	определена	дейност,	като	изрично	се	подчертава,	че	рабо-
тодателят	няма	ангажимент	за	гарантиране	на	постоянна	заетост	на	наетото	лице.	
При	 сключване	на	 споразумението	изрично	 се	 договарят	 условията	и	 редът	 за	
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прекратяване	на	споразумението.	Въведено	е	ограничение	по	отношение	продъл-
жителността	на	случайната	работа	–	тя	не	може	да	надхвърля	300	часа	в	рамките	
на	календарната	година	и	не	може	да	надвишава	половината	от	нормалната	работ-
на	седмица,	т.е.	може	да	бъде	до	двадесет	часа	седмично.

Нормативната	регламентация	за	случайната	заетост	ще	създаде	правната	ос-
нова	за	изсветляване	на	трудовите	правоотношения,	сключвани	при	извършване-
то	на	краткосрочни	трудови	ангажименти.

По	данни	на	Еврофонд	от	2016	г.	заетостта с ваучери	е	широко	срещана	в	
Австрия,	Белгия,	Франция,	Гърция,	Италия	(при	предоставянето	на	битови	услу-
ги	по	домовете),	а	също	така	и	в	Гърция,	Италия	и	Литва	(в	селското	стопанство).	
Причината	заетостта	с	ваучери	да	е	концентрирана	в	тези	два	сектора	е,	че	това	са	
два	класически	примера	за	сектори	с	много	висока	степен	на	недекларирана	зае-
тост.	Въвеждането	на	системата	на	разплащане	чрез	ваучери	е	елегантен	и	лесно	
осъществим	начин	за	осъществяване	на	заплащането	на	положения	труд.

Организацията	на	заетостта	с	ваучери	до	голяма	степен	наподобява	органи-
зацията	на	случайна	заетост	–	създадени	са	институции	–	медиатори,	които	наби-
рат	бази	данни	от	потенциални	работници,	и	когато	постъпи	конкретна	поръчка,	
се	подбират	работници	с	подходящи	професионални	характеристики.	Връзката	
е	тристранна	–	работник,	работодател,	клиент.	Клиентът	купува	ваучери	от	ком-
панията/институцията,	издаваща	ваучери,	и	избира	лицензирана	организация	за	
услуги,	 в	 която	 извършват	 съответната	 работа	 срещу	 ваучери.	 Лицензираната	
организация	 за	 съответните	 услуги	 сключва	 писмено	 споразумение	 с	 клиента,	
в	което	стриктно	се	описва	каква	дейност	ще	се	извърши	и	колко	часа	ще	бъдат	
отработени.	Лицензираната	организация	за	услуги,	която	е	и	работодател	на	ра-
ботника,	изпраща	работника	в	къщата	на	клиента	за	извършване	на	определени	
услуги.	Клиентът	заплаща	с	ваучер,	след	като	дейността	бъде	изпълнена.	Работ-
никът	предава	ваучера	на	организацията	–	работодател,	която	ги	връща	на	ком-
панията,	издала	ваучерите,	за	осребряване.	Организацията	работодател	заплаща	
на	работника	всеки	отработен	час.	Тази	форма	на	заетост	предоставя	на	работни-
ците	същата	социална	закрила,	на	каквато	имат	право	работниците	от	сектора	на	
домашните	услуги.

Клиентът	закупува	ваучера,	като	в	цената	му	са	включени	номиналът,	данъ-
кът	върху	общия	доход	на	физическите	лица	и	социалните	осигуровки.	Самите	
ваучери	са	с	висока	степен	на	защита	–	както	парите	и	ваучерите	за	храна.	

Този	инструмент	е	изключително	подходящ	за	коректни	спрямо	фиска	раз-
плащания,	при	краткотраен	ангажимент	на	работника.	Ваучерът	се	индивидуали-
зира	–	клиентът	го	прави	поименен.	По	тази	причина,	при	заплащане	с	поименни	
ваучери,	удостоверено	при	клиента	със	съответен	отрязък	или	по	друг	начин,	би	
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могло	да	отпадне	сключването	на	срочни	трудови	договори	за	кратки	периоди	от	
време	–	примерно	помалки	от	един	месец.

Заетостта чрез платформи има	за	цел	улесни	организации	или	индивиди	
да	осъществяват	„среща“	с	други	организации	или	индивиди,	за	да	се	разрешат	
специфични	проблеми	или	да	се	извършат	определени	услуги.	Често	пъти	в	ли-
тературата	тази	форма	на	заетост	се	среща	под	названията	„работа	в	облак“	или	
„източник	 на	 облак“.	 Смисълът	 на	 тази	 форма	 на	 заетост	 е	 следният:	 онлайн	
платформи	срещат	лица,	предлагащи	своите	умения/знания,	и	лица,	имащи	по-
требност	от	тези	умения/знания.	Платформите	представляват	дигитални	трудови	
пазари,	на	които	се	срещат	потенциални	работодатели	и	потенциални	наети	лица,	
но	 също	 така	 е	 възможно	да	 влязат	 в	 ролята	 на	 непосредствени	 работодатели,	
възлагащи	задачи.	Заетостта	чрез	платформа	може	да	допринесе	за	решаването	
на	няколко	от	найголемите	проблеми	на	съвремието:	1)	да	помогне	на	хората	в	
неравностойно	положение	да	си	осигурят	достоен	живот;	2)	да	понижи	нивата	на	
безработица	в	области	с	ниски	нива	на	заетост;	3)	да	помогне	за	ограничаване	на	
имиграцията,	тъй	като	безработицата	е	един	от	водещите	фактори	за	нея;	4)	да	
помогне	за	баланса	между	пренаселените	градове	и	опустелите	селски	райони;	5)	
да	допринесе	за	понижаване	на	емисиите	на	въглероден	двуокис,	свързани	с	еже-
дневното	пътуване	от	дома	до	работното	място	и	в	обратната	посока.	Заетостта	
през	такава	платформа	предлага,	от	една	страна,	предимства	на	работодателите	
и	заетите	предвид	нейната	гъвкавост	като	цялостна	организация	на	труда,	но	от	
друга	страна,	създава	рискове,	като	се	започне	от	осигуряването	на	здравословни	
и	 безопасни	условия	на	 труд	и	 се	 стигне	до	 законосъобразността	на	 заетостта	
от	гледна	точка	на	социалноосигурителните	и	данъчните	системи.	Това	налага	
създаването	на	отделни	разпоредби,	които	да	развият	цялостна	рамка	за	гаранти-
ране	на	социална	закрила	и	социални	права	за	всички	работещи,	за	да	се	създадат	
еднакви	условия	на	конкуренция	и	на	работодателите,	които	използват	модели,	
основани	на	платформи	и	на	„традиционната“	икономика	извън	тях,	с	цел	въвеж-
дане	на	еднакви	права	и	задължения	за	всички	заинтересовани	страни

По	 отношение	 на проверките, извършвани от ИА ГИТ,	 предлагаме	 да	
бъде	разработен	риск	регистър	на	предприятията,	използващи	нови	форми	на	за-
етост	или	систематично	прилагане	на	сиви	практики.	ИА	ГИТ	ежегодно	определя	
приоритетите	в	инспекционната	си	дейност,	като	изхожда	от	данните	за	устано-
вените	нарушения	през	изминалата	календарна	година.	Въпреки	това,	с	оглед	по-
стигане	на	поголяма	 задълбоченост	в	извършваните	инспекции,	 е	необходимо	
да	се	извършва	предварителен	анализ	на	риска	от	възникване	на	недекларирана	
заетост,	за	да	бъдат	идентифицирани	отраслите	и	предприятията,	в	които	рискът	
от	възникване	на	недекларирана	заетост	е	найвисок.	Чрез	идентифицирането	на	
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отраслите	и	предприятията	с	найвисок	риск	от	недекларирана	заетост	ще	се	съз-
дадат	обективни	предпоставки	 за	повисока	фокусираност	на	инспекциите.	По	
този	начин	използването	на	наличните	човешки	ресурси	(трудовите	инспектори)	
ще	стане	поефективно	и	порационално.

Предложения за законодателни промени по Подцел 2. 
Доказано	 е	 и	 има	 пълно	 съгласие,	 че	 досегашната	 практика	 на	 админи-

стративно определяне на МРЗ не почива на никакъв научен или емпиричен 
инструментариум,	поради	което	тя	е	силно	политизирана	и	опорочена.	Използ-
ването	на	инструментите	на	договарянето	(при	които	се	водят	интензивни	пре-
говори)	само	по	себе	си	представлява	оптимизационна	процедура,	при	която	се	
отчитат	обективните	реалности	в	страната,	отделните	отрасли	и	икономически	
дейности,	 а	 също	 така	 се	 зачитат	интересите	на	 социалните	партньори.	Разра-
ботването	на	обективен	механизъм	за	договаряне	на	адекватни	размери	на	МРЗ	
по	икономически	дейности	ще	допринесе	за	промяна	на	негативните	нагласи	на	
наетите	лица,	значителна	част	от	които	към	момента	разглеждат	съществуването	
на	единна	МРЗ	като	несправедливост,	чрез	която	се	затвърждават	различията	в	
доходите	на	работещите	лица.	

До	момента	в	България	има	натрупан	огромен	опит	в	колективното	догова-
ряне	на	отраслово	и	браншово	равнище.	Необходимо	е	да	се	възприемат	редица	
иновации	и	съществуващи	добри	практики	в	колективното	договаряне,	които	са	
изследвани	и	обобщени	у	нас,	но	не	са	намерили	широко	приложение.	Развитието	
на	въпросните	процедури	е	от	решаващо	значение	за	преминаване	към	договаря-
не	на	МРЗ	на	ниво	икономическа	дейност	(и	съответно	осигуряване	върху	пълния	
размер	на	възнагражденията),	което	ще	даде	възможност	за	наистина	РЕАЛНО	
договаряне	на	минималните	работни	заплати.

С	усъвършенстването	на	процедурите	по	договаряне	на	работните	заплати	
ще	бъдат	намалени	мотивацията	и	икономическият	интерес	на	работодателя	за	
прилагане	на	практики	на	недекларирана	заетост.	Паралелно	с	това,	ако	се	до-
говарят	реални	и	адекватни	на	сложността	и	спецификата	на	полагания	труд	ра-
ботни	 заплати,	ще	 намалеят	мотивацията	 и	 интересът	 и	 на	 наеманите	 лица	 от	
недекларирана	заетост.

По	отношение	на	диалога	между	социалните	партньори	това	е	мярка,	която	
отразява	необходимостта	от	продължаване	на	постоянната	комуникация	и	взаимо-
действие	между	всички участници в социалния диалог,	които	да	са	в	основата	
на	противодействието	на	лошите	практики.	Всяка	от	страните	може	да	представи	
и	обоснове	своите	виждания	по	проблематиката	и,	от	гледна	точка	на	своята	спе-
цифика,	да	допринесе	за	осъществяването	на	добре	балансирани	и	фокусирани	
дейности	за	ограничаване	и	превенция	на	недекларираната	заетост.	Освен	всич-
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ко	друго,	съвместното	осъществяване	на	действия	за	ограничаване	и	превенция	
на	недекларираната	заетост	е	знак	към	обществото	за	решимостта	на	държавата,	
работодателите	и	синдикатите	за	борба	с	проявите	на	недекларираната	заетост.

Санкционирането при нарушаване на трудовото и осигурителното за-
конодателство	е	важен	компонент	от	действията	за	ограничаване	и	превенция	на	
недекларираната	заетост.	Анализите	показват	недостатъчна	ефективност	и	нужда	
от	оптимизиране	на	механизма	за	санкциониране	на	нарушителите	на	трудовото	
и	осигурителното	законодателство.	Това	ще	допринесе	за	подобряване	качество-
то	на	извършваните	инспекции,	а	от	друга	страна,	ще	повиши	авторитета	на	тру-
довите	инспектори	сред	работодателите.	Последното	е	особено	важно,	тъй	като	
трудовите	инспектори	са	медиатор	между	държавата	и	бизнеса	и	олицетворяват	
реда	и	законността	по	отношение	спазването	на	трудовото	и	осигурителното	за-
конодателство.	

Във	всички	развити	държави	в	света	(с	изключение	на	САЩ)	се	наблюдава	
прогресираща	демографска	криза,	която	заплашва	разходопокривните осигури-
телни системи.	Наблюдава	се	повсеместно	повишаване	на	пенсионната	възраст	
и	повишаване	на	изискванията	за	пенсиониране.	Така	е	и	в	България,	където	раз-
ходопокривният	първи	стълб	на	пенсионно	осигурителната	система	е	под	запла-
хата	на	негативните	демографски	тенденции.	По	тези	съображения	през	1999	г.,	
след	дълго	обществено	обсъждане	и	постигнат	консенсус	сред	заинтересованите	
страни,	се	премина	към	тристълбова	система	за	социално	осигуряване,	в	която	е	
изрично	предвиден	втори	и	трети	стълб,	основаващи	се	на	капиталопокривна	сис-
тема.	Пенсионната	реформа	предвиждаше	поетапно	и	постепенно	намаляване	на	
дела	на	солидарната	разходопокривна	пенсионна	система	и	увеличаване	на	дела	
на	капиталовопокривните	стълбове.	Пътната	карта	на	пенсионната	реформа	не	
беше	изпълнена	докрай,	а	някои	действия	на	изпълнителната	и	законодателната	
власт	заплашват	с	ерозиране	на	втория	стълб.	Необходимо	е	да	се	върнем	към	ос-
новите	на	пенсионната	реформа	от	1999	г.,	като	създадем	необходимите	условия	
за	укрепване	и	развитие	на	втория	стълб.	Тъй	като	средствата	в	него	се	събират	
в	лични,	индивидуални	партиди,	очакванията	са,	че	укрепването	на	втория	стълб	
на	пенсионно	осигурителната	 система	 в	България	ще	изиграе	 ролята	на	 силен	
мотиватор	на	работниците	за	стриктно	спазване	на	трудовото	и	осигурителното	
законодателство,	в	това	число	осигуряване	върху	пълния	размер	на	получаваното	
трудово	възнаграждение.

За	съжаление,	възприетите	през	1999	г.	договорености	бяха	постепенно	из-
оставени	и	се	достигна	до	положение,	 в	което	осигуряването	в	ДЗПО	не	само	
загуби	 своя	 смисъл,	 но	 всички	 действия	 на	 законодателната	 и	 изпълнителната	
власт	бяха	насочени	към	дискредитиране	на	пенсионните	фондове	и	насърчаване	
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на	осигурените	лица	да	прехвърлят	събраните	в	индивидуалните	им	партиди	фи-
нансови	средства	в	солидарните	пенсионни	фондове	на	НОИ.	За	да	се	коригира	
тази	ситуация,	е	необходимо	процентът	на	отчисленията	за	втория	стълб	посте-
пенно	да	се	повиши,	като	се	достигне	договореното	ниво	от	1999	г.,	а	именно,	по-
вишаване	на	вноската	за	ДЗПО	до	нива	от	порядъка	на	7%	–	10%.	Укрепването	на	
втория	стълб	чрез	повишаване	на	процента	на	отчисленията	за	него	ще	мотивира	
работниците	и	служителите	да	настояват	да	бъдат	осигурявани	на	пълния	размер	
на	трудовото	възнаграждение.	Ще	се	стимулират	и	ще	се	мотивират	наетите	лица	
трудовото	им	правоотношение	да	бъде	оформяно	с	договор.

Осигуряващите се лица имат най-силен интерес ежемесечно внасяните 
осигурителни вноски	 да	постъпват	в	пенсионните	фондове,	особено	по	съот-
ветните	лични	индивидуални	партиди	на	ДЗПО.	Затова,	ако	в	трудовия	договор	
се	уговаря	и	вписва	не	основното	месечно	трудово	възнаграждение,	 а	общият 
разход за труд на работодателя,	включващ	нетното	трудово	възнаграждение	и	
общия	размер	на	дължимите	осигурителни	вноски	и	данъци	върху	доходите,	и	
тежестта по осигурителните вноски се разпредели изцяло за сметка на оси-
гуряващите се лица при запазване на размера на нетното трудово възна-
граждение,	това	ще	ги	мотивира	да	осъществяват	ефективен	контрол	върху	рабо-
тодателя	си	за	деклариране	и	внасяне	на	осигурителните	вноски	и	данъците	върху	
реално	получаваните	възнаграждения	и	ще	ограничи	мотивите	им	за	работа	без	
договор	или	за	работа	на	договор	с	фиктивни	клаузи.	Внедряването	на	тази	мярка	
трябва	да	бъде	осъществено	в	комбинация	с	огромни	санкции	за	работодатели,	
които	използват	нормативната	промяна	за	намаляване	на	нетното	заплащане	на	
работниците	и	служителите.	Това	нарушение	може	лесно	да	бъде	установено	от	
органите	на	НАП,	НОИ	и	ИА	ГИТ,	които	имат	информация	за	размера	на	нетните	
месечни	възнаграждения	на	работниците/служителите,	и	при	подобна	констата-
ция	нарушителите	трябва	да	бъдат	бързо	наказвани	с	цялата	строгост	на	закона.	
Мярката	ще	създаде	допълнителна	психологическа	нагласа	за	осигуряване	върху	
пълния	размер	на	възнаграждението.

Въвеждането	на	подобна	промяна	в	комбинация	с	увеличаване	на	дела	на	
ДЗПО	ще	накара	осигуряващите	се	лица	да	осъзнаят,	че	пенсионното	осигуря-
ване	на	техните	старини	зависи	единствено	от	реалния	им	принос.	Работниците	
имат	необходимост	да	виждат,	че	ежемесечно	удържаните	им	осигурителни	внос-
ки	ще	се	трансферират	в	бъдеще	време	в	част	от	пенсията	им.	

Тази	реформа	трябва	да	е	съпътствана	от	още	една	важна	реформа	в	пенси-
онноосигурителната	 система,	 а	 именно,	премахване на института на мини-
малната пенсия и периодично прилагане на принципа за преизчисляване 
на всички пенсии.	Това	ще	създаде	чувство	за	справедливост	и	ще	засили	моти-
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вацията	на	работниците	да	се	осигуряват	върху	пълния	размер	на	получаваното	
възнаграждение.	През	 последните	 няколко	 години	 политиците,	 водени	 от	 пре-
дизборен	популизъм	и	преследвайки	тясно	партийни	политически	цели,	удвоиха	
размера	на	минималната	пенсия,	при	което	той	застрашително	се	доближи	до	раз-
мера	на	средната	пенсия.	Стигнахме	до	парадокса	50%	от	получаваните	пенсии	
да	се	израняват	до	размера	на	минималната	пенсия	без	оглед	на	трудовия	стаж	
и	 осигурителния	 принос	 на	 пенсионираните	 лица.	 Тези	 политически	 действия	
подкопават	доверието	и	разрушават	основите	на	пенсионната	система	и	действат	
като	мощен	фактор	за	увеличаване	на	недекларираната	заетост.	С	премахването	
на	института	на	минималната	пенсия	ще	се	върне	справедливостта	в	пенсионно
осигурителната	система,	като	ще	се	насърчи	осигурените	лица	да	настояват	да	
бъдат	осигурявани	върху	реално	получаваните	възнаграждения.	

Пенсионираните	лица,	получаващи	пенсии	с	размери	под	линията	на	бед-
ност,	 трябва	 да	 бъдат	 подпомагани	 	 чрез	 осигуряване	 на	 социални	 помощи	 за	
бедни,	финансирани	от	държавния	бюджет.	Това	е	пътят	и	за	връщане	на	спра-
ведливостта	при	финансирането	на	пенсиите	 от	 солидарната	 система.	Към	на-
стоящия	момент	над	40%	от	фонд	„Пенсии“	на	НОИ	се	финансира	чрез	трансфер	
от	държавния	бюджет,	т.е.	чрез	субсидия	от	събраните	данъци	от	гражданите	и	
бизнеса.	С	премахването	на	института	на	минималната	пенсия	ще	се	облекчи	на-
тискът	върху	фонд	„Пенсии“	и	той	ще	покрива	до	голяма	степен	финансирането	
на	изплащането	на	дължимите	пенсии,	а	социалното	подпомагане	на	пенсионе-
рите,	отговарящи	на	критериите	и	преминали	тест	за	бедност,	ще	се	финансира	
от	държавния	бюджет.			

България има проблеми с младежката заетост, като в това число има 
забележими трудности с така наречените NEET – млади хора,	които	не	учат,	
не	работят	и	не	са	обхванати	от	системата	за	професионално	образование.	Затова	
е	целесъобразно	разработването	на	мерки,	в	това	число	иновативни,	за	насърчава-
не	на	работодателите,	които	наемат	млади	хора.	Навлизането	на	младите	хора	на	
пазара	на	труда	е	огромен	проблем		–	отчасти	и	поради	нежеланието	те	да	бъдат	
назначавани	на	постоянен	трудов	договор.	Този	проблем	може	да	бъде	разрешен,	
ако	държавата	предвиди	насърчителни	мерки	 за	онези	работодатели,	които	на-
значават	млади	хора	на	безсрочен	 трудов	договор	и	по	 този	начин	 стимулират	
продължителната	заетост	на	младите	хора.

Аналогично	на	случая	с	младите	хора,	по	редица	причини	съществуват	за-
дръжки	при	работодателите,	когато	трябва	да	преценят	дали да назначат на ра-
бота човек в предпенсионна възраст.	От	друга	страна,	точно	предпенсионните	
години	са	от	съществено	значение	за	размера	на	пенсията.	Затова	работодателите,	
които	назначават	работници	в	този	възрастов	интервал,	заслужават	насърчение.	
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Лицата	от	предпенсионната	възрастова	група	са	особено	уязвими	от	гледна	точ-
ка	на	заетостта.	Ако	работодателите	бъдат	стимулирани	за	назначаването	на	по-
стоянен	трудов	договор	на	лица	от	предпенсионната	възрастова	група,	това	ще	
повиши	мотивацията	на	тези	лица	за	осигуряване	на	пълния	размер	на	реално	
получаваните	трудови	възнаграждения.

Създаването на публичен регистър на некоректните работодатели, сис-
темно нарушаващи разпоредбите на трудовото и осигурителното законода-
телство, следва да е на национално ниво и  той да се захранва на база инфор-
мация от НАП и ИА ГИТ.	Идеята	е	физическите	лица,	които	търсят	работа,	да	
могат	предварително	да	се	осведомят	дали	предприятието,	в	което	кандидатстват	
за	работа,	попада	в	категорията	на	некоректните	работодатели.	Създаването	на	
такъв	публичен	регистър	ще	има	силен	ефект	върху	некоректните	работодатели,	
системно	нарушаващи	трудовото	и	осигурителното	законодателство.		При	нару-
шение,	което	е	регистрирано	с	влязло	в	сила	наказателно	постановление,	те			ще	
променят	своето	поведение,	тъй	като,	вписани	в	този	регистър,	трудно	ще	осигу-
ряват	нужните	за	бизнеса	човешки	ресурси.

В	настоящия	си	вид	допълнителното възнаграждение за прослужено вре-
ме и професионална квалификация,	познати	ни	като	„клас“,	по	никакъв	начин	
не	мотивира	служителите	към	повисока	производителност	или	към	повишаване	
на	квалификацията	им,	нито	пък	дава	някакво	заслужено	удовлетворение	от	по-
стигнатите	резултати	в	професионалната	кариера	на	работниците,	тъй	като	не	е	
свързано	и	не	отчита	тяхното	професионално	представяне	и	качеството	на	изпъл-
нение	на	задълженията.

Сами	по	себе	си	тези	допълнителни	заплащания	представляват	дискримина-
ция	по	възраст	на	младите	работници	дори	и	в	случаите,	когато	те	имат	повисок	
образователен	или	квалификационен	ценз	в	 сравнение	с	повъзрастните	 си	ко-
леги.	Дискриминирани	са	и	работниците/служителите,	работещи	в	частния	сек-
тор,	спрямо	държавните	служители,	за	които	това	задължително	допълнително	
възнаграждение	отпадна	преди	почти	10	години.	Възможните	подходи,	които	да	
заместят	това	допълнително	възнаграждение,	трябва	да	са	обект	на	добронаме-
рена	дискусия,	която	да	е	в	интерес	не	на	работодателите	или	на	синдикатите,	а	в	
интерес	на	работниците,	които	усъвършенстват	уменията	си	и	повишават	произ-
водителността	си.	Тук	са	възможни	и	потрадиционни,	и	поиновативни	подходи,	
но	при	всяко	положение	трябва	да	се	постигне	консенсус	между	социалните	парт-
ньори	относно	формулите,	които	биха	заместили	„класовете“.	Отделен	въпрос	е,	
че	заплащането	на	допълнително	възнаграждение	за	прослужено	време,	свързано	
и	с	повисока	професионална	квалификация,	би	могло	да	бъде	напълно	адекватна	
мярка,	ако	бъде	изцяло	прехвърлено	в	сферата	на	колективното	договаряне	–	най
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вече	на	колективното	договаряне	на	ниво	предприятие,	където	могат	да	се	отче-
тат	всички	нюанси	на	спецификата	на	съответните	производствени	звена.	Ще	се	
постигне	повисока	прозрачност	при	формирането	на	трудовото	възнаграждение.	
В	контекста	на	противодействието	на	недекларираната	заетост	това	означава	ра-
ботникът	или	служителят	да	има	яснота	как	се	формира	неговото	възнаграждение	
и	по	какъв	начин	се	отчита	реалният	му	принос	към	производството	или	извърш-
ваните	дейности.	Повисоката	прозрачност	при	формулирането	на	трудовото	въз-
награждение	ще	 стимулира	 работниците	 и	 служителите	 да	 настояват	 да	 бъдат	
осигурявани	на	 пълния	 размер	на	 получаваната	 заплата.	Във	 всички	 случаи,	 в	
годината	на	отпадане	на	допълнителното	възнаграждение	за	прослужено	време	
и	професионален	опит,	трябва	да	се	запази	размерът	на	нетното	трудово	възна-
граждение	на	работниците/служителите,	които	са	получавали	това	допълнително	
възнаграждение,	чрез	включването	му	в	размера	на	основното	възнаграждение	по	
трудовия	договор	и	при	това	в	комбинация	с	огромни	санкции	за	работодатели,	
които	използват	тази	нормативна	промяна	за	намаляване	на	нетното	заплащане	на	
работниците	и	служителите.	Това	нарушение	може	лесно	да	бъде	установено	от	
органите	на	НАП,	НОИ	и	ИА	ГИТ,	които	имат	информация	за	размера	на	нетните	
месечни	възнаграждения	на	работниците/служителите	и	при	подобна	констата-
ция	нарушителите	трябва	да	бъдат	бързо	наказвани	с	цялата	строгост	на	закона.

Като	част	от	пенсионната реформа	се	препоръчва	намаляване	с	една	трета	
на	редукцията	по	първия	стълб	за	осигуряващите	се	по	втори	стълб.	Това	ще	до-
веде	до	справедливо	отчитане	на	реалния	осигурителен	принос	на	лицата	и	ще	
бъде	съобразено	с	реалните	разчети	на	НОИ	за	отсъстващ	доход.	Като	се	намали	
редукцията	по	първия	стълб	на	лицата,	осигуряващи	се	по	втория	стълб,	ще	се	
увеличи	мотивацията	на	родените	след	1960	г.	за	осигуряване	на	реалните	доходи.	
Ще	се	засили	връзката	между	реалния	осигурителен	доход	и	пенсията.

Предложения за законодателни промени по Подцел 3. 
Не е рационално да се разчита предимно на репресивни мерки за мо-

тивиране и дори принуждаване на работодателите и работниците	да	спазват	
данъчното	 и	 осигурителното	 законодателство,	 както	 и	 да	 поддържат	 коректни	
трудови	отношения.	Убедеността	на	участниците	в	трудовите	правоотношения,	
че	спазването	на	закона	и	коректността	са	ценности,	а	не	просто	задължения,	е	в	
основата	на	възможността	за	подобряване	на	съществуващата	ситуация.

Предложението	е	за	провеждане	на	национална,	публично	финансирана	ин-
формационна	кампания	за	насърчаване	на	отговорно	поведение	при	спазването	
на	 данъчните	и	 осигурителните	 задължения	и	 в	 трудовите	правоотношения.	В	
рамките	на	кампанията	да	се	разработят	подходящи	рекламни	инструменти,	като	
се	използват	максимален	брой	медийни	източници	–	телевизия,	радиа,	интернет	
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медии,	рекламни	банери.	Смисълът	на	кампанията	е	да	се	покаже	как	се	изразход-
ват	публичните	средства	и	как	плащането	на	данъците	формира	повисока	финан-
сова	основа	за	подобър	живот	на	всички.

В	резултат	от	кампанията	се	очаква	редуциране	на	толерантността	и	търпи-
мостта	на	населението	към	сивите	практики,	генериращи	недекларирана	заетост.

Въвеждането	в	 средните	и	висшите	училища	на	учебна	дисциплина	„Тру-
довото	законодателство	–	права	и	задължения“	и	учебна	дисциплина	„Осигури-
телно	 законодателство	 –	 права	 и	 задължения“	ще	 повиши	 правната	 култура	 и	
информираността	 на	 бъдещите	 участници	на	 пазара	 на	 труда	 относно	 техните	
трудовоосигурителни	права	и	задължения.	Последните	изследвания	и	дискуси-
ите	по	 категоричен	начин	показват	необходимост от повишаване на правна-
та грамотност на населението.	Препоръката	е	да	се	въведе	такава	дисциплина	
както	 в	 средните	 училища,	 така	 и	 в	 първите	 курсове	на	 висшето	 образование,	
като	нивото	на	преподаване	се	съобрази	с	възрастовите	групи.	Така	още	в	ранна	
възраст	младите	хора	ще	получават	достоверни	знания	за	трудовото	законодател-
ство,	за	да	са	наясно	как	се	извършва	наемането	на	лица	и	какво	представлява	
трудовото	законодателство.	Цели	се	изграждане	на	правна	култура	и	познаване	
на	правата	на	работещите	лица.

Недекларираната	 заетост	 е	 сложно	 и	 вътрешно	 противоречиво	 социално
икономическо	явление.	А	и	двете	групи	изследвани	лица	(работодатели	и	работ-
ници/служители)	посочват	като	основен	мотиватор	за	участие	в	недекларираната	
заетост	липсата	на	справедливост,	сигурност	и	качество	на	услугите,	предоставя-
ни	от	публичните	системи,	и	в	конкретика:	корупция	и	необходимост	от	доплаща-
не	при	ползването	на	здравни	услуги	с	незадоволително	качество;	ниски	пенсии,	
които	не	отчитат	осигурителния	принос	на	осигурените	лица;	корупция	и	липса	
на	справедливост	в	съдебната	система;	некачествено	образование;	липса	на	ка-
чествен	обществен	ред	и	сигурност	и	други	публични	услуги.

В	зависимост	от	спецификата	на	икономическата	дейност,	включително	и	от	
вътрешноотрасловите	диференциации,	работодателите	споделят	различаващи	се	
представи	 за	недекларираната	 заетост	–	 като	 социалноикономически	феномен	
и	процес.	Установените	различия	са	индиректен	показател	за	практиките,	които	
са	характерни	за	различните	браншове.	Така	например	лесно	може	да	се	види	в	
кои	браншове	е	посрещана	практиката	за	работа	без	договор,	в	кои	браншове	се	
случва	почесто	да	се	използва	практиката	за	работа	с	договори	с	фиктивни	клау-
зи	и	допълнително	заплащане	на	недекларирана	сума	в	брой.	

Оценката	на	нормативната	среда	показва,	че	като	цяло	работодателите	и	ра-
ботниците	считат,	че	в	нормативната	среда	продължават	да	съществуват	редица	
пропуски	и	недоглеждания,	поради	които	се	създават	предпоставки	за	възникване	
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на	недекларирана	заетост.	Към	несъвършенствата	на	законодателната	среда	(има	
се	предвид	трудовото	и	осигурителното	законодателство)	се	добавя	и	сравнител-
ната	неустойчивост	на	този	вид	законодателство,	породена	от	честите	промени	в	
този	тип	нормативни	актове.	Предходни	изследвания	на	неформалната	икономи-
ка	и	недекларираната	заетост	също	достигат	до	заключения,	че	една	от	сериоз-
ните	групи	причини	за	съществуване	на	недекларирана	заетост	е	неустойчивата	
и	трудно	предвидима	нормативна	среда	–	чести	промени,	които	водят	до	слаба	
информираност	на	работодателите	за	нормативните	актове,	от	една	страна,	а	от	
друга	страна,	служат	като	основание	на	некоректните	работодатели	да	се	прикри-
ват	 зад	промените	в	нормативните	актове	и	 с	 това	да	оправдават	неспазването	
им.	Основната	цел	на	представените	предложения	за	нормативни	и	администра-
тивни	мерки	за	ограничаване	на	недекларираната	заетост	е	да	върне	доверието	
на	осигурените	лица	и	техните	работодатели	в	публичните	системи	–	здравна	и	
пенсионноосигурителна,	да	се	увеличи	ефективността	на	механизмите	за	кон-
трол	за	спазването	на	трудовоосигурителното	и	данъчното	законодателство	и	да	
се	повиши	информираността	и	правната	грамотност	на	заинтересованите	страни	
относно	феномена	„недекларирана	заетост“	и	вредите,	които	той	нанася	на	об-
щественото	развитие.		
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PREVENTING UNDECLARED WORK –  
SOURCE OF STABILITY FOR THE FIRM’S FINANCE 

Dobrin Ivanov

Abstract

The	article	presents	a	study	on	how	preventing	undeclared	work	can	contribute	to	higher	
stability	of	the	firm’s	finance,	on	the	basis	of	devoted	research	of	undeclared	work	in	Bulgaria.	
The	national	representative	study	was	conducted	amongst	630	companies	and	1311	employees,	
and	 the	 data	 obtained	were	 further	 verified	 in	 6	 focus	 group	 discussions.	 Further	 layers	 of	
depth	were	added	by	a	desk	 research	aiming	at	 identifying	measures	 to	combat	and	prevent	
the	undeclared	work.	On	the	basis	of	all	studies,	normative	and	administrative	measures	were	
drawn,	in	order	to	regulate	the	most	widely	spread	grey	practices	–	those	on	the	labour	market	
–	 in	 relation	 to	 engaging	 in	 different	 forms	of	 employment.	The	ultimate	 goal	 is	 to	 prevent	
situations	were	accurate	firms	will	be	forced	to	raise	their	labour	costs,	in	order	to	benchmark	
the	additional	cash	payment	without	or	above	the	labour	contracts,	done	by	fraudulent	rivals,	
which	will	destabilize	their	financial	situation.	

Key words: firm’s	 finance,	 undeclared	 work,	 informal	 economy,	 legislative	 and	
administrative	changes,	labour	market.	


