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Правителствената политика от последните четири-пет години се отличава с явно 

неразбиране на икономическата свобода и това неразбиране се оправдава с т.нар. борба 

срещу „сива икономика”.  Резултатът е възстановяване на навиците за ръчно управление 

на отделни стопански отрасли от правителството, полицейщина спрямо бизнеса, 

ощетяване на потребителите чрез фиксиране на цени от администрацията – от тези на 

такситата до стойността на минималната работна заплата и пенсионните прагове. 

Ние смятаме, че този обзор може да допринесе до по-добро разбиране на последиците от 

такова политическо поведение. 

Макроикономика от 2003 до 2010 г. 

Преди 2009 г. България е облагодетелствана от дванадесетгодишен период на стопански 

възход – най-дългият такъв непрекъснат период в историята на страната от 1878 г. Насам.  

От средата на 1997 г. до ноември 2008 г., индексът на нарастване на реалния брутен 

вътрешен продукт (БВП) е около 5%.  Особено добри са 2006, 2007 и 2009 година, през 

които реалният ръст на БВП е съответно 6,3, 6,2 и 6%.  ПЧИ през 2007 са 29.4% от БВП (това 

рекорд в нова Европа за последните двадесет години), а през 2008 г. – 19,2%.  Но през 

2009 г. чуждестранните инвестиции се свиват наполовина на годишна основа, за януари 

2010 спрямо януари 2009 намаляването на ПЧИ е с нови 28%, докато за период декември 

2009 г. спрямо декември 2008 г. свиването на БВП е 5,9%. 

По това време общите инвестиции спадат от 36,9% от БВП през 2008 г. до 24,7% през 

декември 2009 г. (спад от около 30%).  През декември 2009 г. индивидуалното 

потребление е спаднало на годишна основа с 6,2%.  През първото тримесечие на 2010 г. 

спадът на БВП спрямо първото тримесечие на 2009 г. е 4 на сто.1 

                                                           
1
 Вж.: БВП за първото тримесечие на 2010 г. – експресни оценки, НСИ, 12 май 2010, достъпно на: 

http://www.nsi.bg/EPDOCS/FlashEstimates_NFNA_1q2010.pdf . 

http://www.nsi.bg/EPDOCS/FlashEstimates_NFNA_1q2010.pdf


2 
 

От 2000 до 2008 г., според статистиката на БНБ, БВП на България се увеличава повече от 

два пъти, а през 2008 инвестициите, брутното капиталообразуване е пет пъти повече в 

абсолютни стойности спрямо началото на периода.2  

От 2000 г. до 2008 г. икономиката на България е облагодетелствана от общостопанска 

конюнктура, която включва парична и ценова стабилност, фискална дисциплина, 

постоянен приток на външни спестявания, силно външно търсене (най-вече от страна на 

икономиките на ЕС), ограничена правителствена намеса (с изключение на разрешителните 

и лицензионните процедури за реалния сектор) и успешно завършване на процесите за 

присъединяване към НАТО (2004 г.) и ЕС (2007 г.).  Тази конюнктура е подкрепена от 

намаляване на данъците от около 40 на сто номинални ставки на корпоративното и 

подоходното облагане до 10%, което на свой ред се отразява положително на 

нарастването на бюджетните приходи. 

Поведение на фиска за периода от 2003 до 2010 г. 

Между 2003 и ноември 2008 г. правителството на България се радва на ефективни 

бюджетни излишъци от около 2% от БВП на година, като те са най-значителни през 2007 

(3,5%) и 2008 г. (3%). 

По същото време, вследствие на спомената конюнктура, намалява и безработицата – от 

двуцифрени стойности през 2000 г. до 6,2% в края на 2008 г. 

Като страна с равнище на БВП на човек от населението от около 1/3 от средното на ЕС 

България участва в общите програми за европейски субсидии, чийто планиран обем е от 

2,5 до 3% от БВП за периода 2007-2013 г. 

Традицията на балансирани бюджети бе силно компрометирана през 2009 г., когато 

излишъкът от 3% от БВП за 2008 г. се превръща в дефицит от 3.9% по методологията на 

Евростат.3   

Бюджетен контекст към момента на излизането на темата за сивата икономика на преден 

план (средата на 2010) 

Фискалните развития от началото на 2010 г. имат пряко отношение към дебата по повод 

сивата икономи. 

През първото тримесечие на 2010 г. (т.е. спрямо март предходната година) единствените 

данъчни пера, по които се увеличават приходите в бюджета са социалните и здравни 

осигурителни вноски (от 24,3% на 28,6% от общите приходи) и на данъка върху доходите 

на физическите лица – съответно от 9,4 на 11,8%.   

                                                           
2 

Вж.: Таблица в Приложение 3. 
3
 EuroIndicators, 55/2010, 22 April 2010, p. 4, available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-

22042010-BP/EN/2-22042010-BP-EN.PDF . 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042010-BP/EN/2-22042010-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042010-BP/EN/2-22042010-BP-EN.PDF
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Графика 1: Приходи в държавния бюджет в навечерието на обсъждането на сивата икономика (март 2010 

спрямо март 2010) 

 

Източник: Министерство на финансите
4
. 

Общите приходи (данъци плюс помощи) през първото тримесечие на 2010 г. са 1,23 

милиарда по-малко отколкото през март 2009.  При някои данъци се наблюдава 

действието на конюнктурни фактори.  Например сравнителният спад на приходите „се 

дължи на постъпилите еднократно приходи през януари 2009 г. от ДДС, свързани със 

значителните публични разходи в края на 2008 г.”5  Но проблемите на фиска са очевидни.  

Същият документ на министерството на финансите посочва, че за първото тримесечие на 

2010 г. приходите са под 20 на сто от разчетените, а нелихвените разходи (плащанията към 

ЕС и по държавния дълг остават непроменени) са 26% планираните за годината 

(нарастването им е с 16,2% спрямо март 2009 г).  При нарастваща безработица – с 2,9 

пункта за 2009 г., увеличаването на приходите от облагане на доходите на физически лица 

е, между другото, и признак на нарастващо несъответствие на доходи и 

производителност, и на вероятен пазарен (обективен) натиск върху работодателите за 

корекция на това съответствие. 

Към края на декември 2009 г. просрочените задължения на правителството към частния 

сектор (на централно и местно равнище) са почти 0,8 милиарда лева.6  За първите три 

месеца на 2010 г. натрупаният дефицит е около 750 милиона лева,7 а към края на май 

прогнозата е за допълнителни 238 милиона дефицит.  

Особено важно е да се отбележи, че нарастването на приходите по линия на социалните 

данъци е следствие на политиката на предишните правителства и се очаква тази политика 

да продължи за сметка на отлагането на реформите в областите с най-силна роля за 

поддържането на сива икономика.   

                                                           
4 

Вж.: Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – март 2010, с. 2(достъпен на: 

http://www.minfin.bg/bg/statistics/); към момента на приключване на това изследване нови данни не бяха 

публикувани. 
5
 Пак там, с. 3. 

6 
Вж.: http://www.minfin.bg/bg/statistics . 

7
 Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета – март 2010, с. 5, Таблица 1. 

март 2009 

г. 

март 2010 

г. 

http://www.minfin.bg/bg/statistics/
http://www.minfin.bg/bg/statistics
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По-специално става дума за „подобрени” мандатирани привилегии по линия на 

социалните плащания като: разширяване на обхвата на инвалидните пенсии (от 2003 г. 

насам), въвеждането на осигурителни прагове за различни квалификации на работната 

сила през 2004 и по-късната им актуализация,8 увеличаване на пособията за майчинство 

(2008 г.) и безработица (през 2009 и 2010 г.), плюс разширяването на квази фискалните 

привилегии на фермерите, тютюнопроизводителите и ежегодното увеличаване на 

минимални заплати и пенсии.  По наша оценка разходи на бюджета за пенсии (недостигът 

на НОИ и осигуряване на държавните ) през 2010 г. ще нараснат до над 11% от БВП, а 

всички социални плащания – до около 15% от БВП. 

Изглежда, че продължителният период на икономически растеж и фискален комфорт е 

създал политически навик за облагодетелстване на непроизводителни съсловия за сметка 

на данъкоплатците, навик, който през 2010 се променя трудно въпреки бюджетните 

дефицити и свиването на икономиката.  В тази ситуация няма особени възможности за 

маневриране освен бърза и рязко съкращаване на държавните разходи и споменатите 

установени със закон привилегии или отлагане на тези съкращения, за да бъдат направени 

по-късно, с по-съществено орязване.   

Настоящето управление на фиска фактически се сблъсква с проблема да съкращава 

разходи, обещани от предишните две правителства.  Разбираемо е желанието да намали 

бюджетното финансиране за онези облаги, за които не се изисква акт на законодателното 

събрание, какъвто е случаят с повечето разходи, изброени в предишния параграф.  В този 

контекст попада и съкращаването на разходи по политики, които имат положително 

влияние за „избелване” на икономиката (каквато е например политиката, основана на 

използването на ваучери, в България засега само на ваучерите за храна). 

Теория на връзката между фиск и сива икономика 

Тъй като заплатите се облагат със социални и здравни осигуровки, според икономическата 

теория, равновесието на пазара на труда се постига при заплати и заетост под 

оптималните равнища (които биха се получили при пълна свобода на договарянето и 

липса на облагане на тези договори).  Следователно на теория всяко намаляване на 

данъчното задължение ще доведе до по-високи доходи или до по-висока заетост – или 

(най-вероятно) и до двете.   

                                                           
8 

Вж.: анализ на ефектите: Ефекти от повишените осигурителни прагове за държавата, бизнеса и гражданите, 

ИПИ, 2009, достъпно на: http://ime.bg/bg/articles/efekti-ot-powishenite-osiguritelni-pragowe-za-dyrvawata-

biznesa-i-gravdanite/#ixzz0nhWGu4Yv . 

 

http://ime.bg/bg/articles/efekti-ot-powishenite-osiguritelni-pragowe-za-dyrvawata-biznesa-i-gravdanite/#ixzz0nhWGu4Yv
http://ime.bg/bg/articles/efekti-ot-powishenite-osiguritelni-pragowe-za-dyrvawata-biznesa-i-gravdanite/#ixzz0nhWGu4Yv
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Едно скорошно изследване на този феномен в 85 страни, сред които и България,9 показва, 

че дадено 10% намаляване на стойността на данъците върху заплатите (т. е. общественото 

осигуряване и данъка върху общия доход) може да доведе до 3,5% увеличаване на 

заетостта.  Въздействията зависят от еластичността на предлагането и търсенето на труд.  

Има сериозно основание да се смята, че понастоящем българските условия са двупосочно 

еластични, т. е. измененията на една променлива (в нашия случай – данъците върху 

заплатите) водят до други въздействията с коефициент, по-голям от единица.   

Макроикономическите свидетелства, които подкрепят това предположение са 

следните: 

- Степента на усвояване на производствените мощности през януари 2010 г. е 

около 65%, като най-високото ниво по време на бума в икономиката е било 

около границата от 75% през 2007 и 2008 г.10 

- Нивото на заетост е било около 61% (за възрастова група 15-64 години) през 

последното тримесечие на 2009 г.11, с пик от 65% през третото тримесечие на 

2008 г.   

- Тези нива са около 2-3 процентни пункта по-ниски от средното за EС и над 10 

процентни пункта по-ниски от тези в Холандия, Дания и Швеция (т.е. от страните 

с най-високо ниво на заетостта в ЕС). 

По принцип, относително високата степен на усвояване на производствените 

мощности и относително ниските нива на заетост създават стимули за работещите да 

харчат освободените от данъци части от разполагаемия доход за потребление и/или 

семейно преразпределение.12 

                                                           
9
 Вж.: Djankov, Simeon, Tim Ganser, Caralee McLiesh, Rita Ramalho, and Andrei Shleifer (2008), The Effect of 

Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship, NBER Working Paper No. 13756, Cambridge, Massachusetts, 
NBER, January, 2008 (updated March 2009), p. 50; available at: http://www.nber.org/papers/w13756.pdf [Симеон 
Дянков, Тим Гансър, Каралий Маклийш, Рита Рамальо и Андрей Шлайфер.  Влияние на корпоративните 
данъци върху инвестициите и предприемачеството, Работен доклад на Националното бюро на САЩ за 
икономически изследвания № 13756, Кеймбридж, Масачузетс, NBER, януари 2008 г. (актуализиран, март 
2009 г.), стр. 50.]  Изследването използва данни за 2003-2005; според него въздействията са подобни и върху 
предприемачеството (създаването на фирми) и инвестициите (включително преките чуждестранни 
инвестиции). 
10

 Вж: НСИ, Проучване на тенденциите в бизнеса по данни от промишлеността, www.nsi.bg . 
11

 Вж: НСИ: Данни от проучванията на работната сила, www.nsi.bg  
12

 Семейното преразпределение е допълнителен, рядко отчитан множител на ефектите от въвеждането и 

използването на фискални и кзази-фискални политики като МРЗ, ваучери, социални програми и плащания в 

полудържавните фондове като НОИ и НЗОК. 

http://www.nber.org/papers/w13756.pdf
http://www.nsi.bg/
http://www.nsi.bg/
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Стимули за фирмите 

От гледна точка на фирмите е очевидно, че предприемачът ще увеличава заплатите, 

стига пределният (т. е. получената допълнителна полезност от единица увеличение) 

продукт на труда да превишава маргиналните разходи за труд.  Най-вероятният 

реалистичен сценарий при използване на системата на квази-фискални стимули за 

заетост и увеличаване на възнагражденията е част от увеличението да е в 

инструментите на тези стимули (например във ваучери като единствен такъв 

инструмент в България, до ограничения размер на месец), а другата част - в пари в 

наличност или в натура (дрехи, транспорт, „свободно време” и пр.), като увеличение на 

заплащането.13 

От друга страна работниците увеличават предлагането труд, стига доходите (нетни 

заплати, разходите за труд минус данъците) да компенсират възприеманата 

безполезност (липса на производителност и/или неудовлетворение) от труда. 

Когато бъде въведено данъчно облекчение (намаление), то ефективно намалява 

маргиналните разходи за труд, увеличава дохода на работника или и двете в 

зависимост от еластичността на пазарите на факторите за производство. 

В изследване на IW от 2007 г.14 например бе установено, че работещите в средния 

квалификационен диапазон са готови да увеличат работното си време с 20% при 

увеличаване на нетния доход с 10 - 16%.  Т.е. има емпирични свидетелства, че 

предлагането на труда в България е еластично.  Работодателят може да плаща по-

високи нетни заплати на всяко ниво на брутните разходи за труд.  Предвид на горните 

теоретични разсъждения, това ще става докато не бъде достигнато ново равновесие 

между разходите и ползите. 

При различни икономически условия равновесието може и трябва да се промени: ако 

например рентабилността и/или производителността на дадено предприятие се 

промени, или условията на пазара на труда се влошат (както се случва през 2009 и 

началото на 2010 г.) или подобрят (подобно на периода 2000 - 2008 г.), или когато 

възникнат циклични или сезонни промени в някои стопански отрасли или икономиката 

като цяло.  

                                                           
13

 Макар общо за страната, както бе отбелязано по по-горе при обсъждането на поведението на фиска през 

2010 г., статистиката на доходите да показва изпреварващ ръст на доходите пред производителността, няма 

индикации, че това е така в частния сектор, където заплатите по традиция са по-ниски.  Частните 

работодатели обаче вероятно изпитват известен натиск за увеличаване на възнагражденията особено за 

квалифицирания персонал вследствие на по-високите заплати в бюджетния сектор.  Възможно е също така 

увеличенията на пенсиите да намаляват донякъде вътрешно-семейното преразпределение.  За съжаление 

тези ефекти в България не са изследвани от 2001 г.  
14

IW: Анализ на най-големите градове, четвърто тримесечие на 2007 г., София. 
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Сенчестата икономика в България от 2001 до 2010 г. 

В действителност имаме сериозни основания да смятаме, че нивото на неофициална 

заетост е доста значително.  Цитираното по-горе изследване на Дянков и съавтори 

установява (опирайки се на оценките за размерите на неформалните дялове в БВП на 

изследваните страни от Докладите за глобална конкурентост за 2003-2007 на 

Световния икономически форум15), че за страните със средни доходи (групата, към 

която принадлежи България) приложимият процент на неофициалната икономика в 

БВП е 27,3-32,3%.16 

Делът на неофициалната стопанска дейност варира в широк диапазон при различните 

опити за оценка.   

През 2001 г., международен екип на ИПИ изчисли, че той възлиза на 40,8%17 

По-късно, известният авторитет по темата, Фридрих Георг Шнайдер, изчисли през 2005 

г. изчисли, че общият размер на сенчестата икономика в България през 2003 г. е бил 

38,3% от официалния БВП.18  През месец май 2008 г. Центърът за изследване на 

демокрацията (ЦИД)19 (на базата на подобно на цитираното по-горе изследване на 

Витоша Рисърч по повод Индекса на скритата икономика в България) обяви, че 

размерът на неофициалната икономика е между 20 и 35% от БВП.  В края на 2009 г. 

ЦИД20 констатира, че разходите за труд се укриват в най-голяма степен в услугите и 

                                                           
15 

Става дума PricewaterhouseCoopers за оценки на данъчните експерти на PricewaterhouseCoopers в 

изследваните страни; вж.: архив на: 

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/PastReports/index.htm  
16

 Вж: Дянков, Гансър, Маклийш, Рамальо и Шлайфер, цит. съч., с. 39-40, таблици 3 и 4. 
17

 Става дума за доклад, подготвен от Института за пазарна икономика и включваха, Харвардския 

Университет и Агенцията за икономически анализи и прогнози: IME, AEAP Harvard University, The Shadow 

Economy in Bulgaria, Sofia, IME, April 2001, който може да бъде намерен на: http://ime.bg/en/articles/the-

shadow-economy-in-bulgaria и който отразява състоянието на страната след икономическата криза на 1996 и 

1997 г.; същите предположение се потвърждават и от международни сравнения – вж.: Krassen Stanchev 

(editor), Survey of the Incentives, Characteristics and Strategies of Firms Operating in the Shadows (Bulgaria, 

Romania and Serbia), Sofia, IME, 2004, намира се на: www.ime.bg, а също и от изследванията на стимулите за 

миграция – вж.: Krassen Stanchev (editor), Migration in Bulgaria: Incentives and Constellations, Sofia, OSI, 2005, 

може да се намери на: http://ime.bg/Bulgarian_Migration_Report_ENG.pdf . 
18 

Schneider, Friedrich, “Shadow Economies around the World: What Do We Really Know?” European Journal of 
Political Economy, 2005, Vol. 21 (No. 3), pp. 598-642, същото изследване  може да се намери и на: 
http://www.iaw.edu/RePEc/iaw/pdf/iaw_dp_16.pdf  
19 

Кръгла маса: Скритата икономика, тенденции и предизвикателства, Център за изследване на 

демокрацията, 27 май 2008 г., София 
20

 Център за изследване на демокрацията, цит. съч., с. 6-7. 

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/PastReports/index.htm
http://ime.bg/en/articles/the-shadow-economy-in-bulgaria
http://ime.bg/en/articles/the-shadow-economy-in-bulgaria
http://www.ime.bg/
http://ime.bg/Bulgarian_Migration_Report_ENG.pdf
http://www.iaw.edu/RePEc/iaw/pdf/iaw_dp_16.pdf
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търговията на дребно.  Пак там 21 се стига до извода, че около 6% от всички заети нямат 

никакъв договор и че близо ½ от работещите на второ работно място нямат трудов 

договор.  Посочено е също, че около 28,4% от общия брой на заетите лица твърдят, че 

получават по-високо възнаграждение от посоченото в договора.  Почти половината от 

тях (или общо 12,9%) твърдят, че официалната им заплата е равна на задължителния по 

закон минимум, установен за целите на осигуряването, като остатъка от заплатата 

получават в брой.   

Минималният дял на неформалния сегмент в българската икономика може да бъде 

пресметнат чрез най-надеждния количествен метод, наречен „договорно-интензивни 

пари“ (ДИП, на английски - „contract-intensive-money“), въведен от Кристофър Клейг, 

Филип Кийфър, Стивън Нак и Мансър Олсън през 1997 г.22  Според нашите изчисления 

на основата на паричната статистика на БНБ ДИП за България е около 17%. 

Според цитирания Политически преглед на ЦИД „икономическата криза доведе до 

увеличаване на неофициалната заетост и равнището на недекларирания труд“.  Тези 

констатации съответстват на нашите собствени наблюдения и доклади за сенчестата 

икономика в България, проведени след предишната (1996-1997) криза в България.23 

Цената на неофициалните плащания  

Плащанията „в брой“ на работниците имат някои сериозни недостатъци. 

                                                           
21

 Витоша Рисърч, ЦИД, Индекс на скритата икономика в България, София, ЦИД,  2009.  Витоша Рисърч стига 

да подобни заключения още през 2004 г. (в началото на въвеждането на ваучерната система в България), 

вижте подробно резюме на: http://www.vitosha-research.com/fileSrc.php?id=1146 .   
22

 ДИП се определя като съотношение на парите, държани извън банките към т. нар. широки пари.  Вж.: 

Christopher Clague, Philip Keefer, Stephen Knack and Mansur Olson, Contract-intensive Money: Contract 

Enforcement, Property Rights, and Economic Performance, Working Paper No 151, University of Maryland at 

College Park, IRIS, 1997, p. 8.  Методът ДИП обаче не взема под внимание дохода в натура, който според 

оценка на Антон Маринов през 2007 г. е 25-30% на българските домакинства в селските райони (вж.: Anton 

Marinov, The Shadow Economy in Rural Regions of Bulgaria, Springer Verlag, April 2008 г.).  На свой ред тези 

домакинства по последни (2009) данни на НСИ са също значителен дял от населението - 28,6% (вж.: 

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=377&a3=386#cont ).  Не възможно доходите в натура на 

тази част от населението да не играят някаква роля в преразпределението на доходите на градското 

население и работниците, но изследването й е специална работа, извън задачите на настоящето изследване.  

(По-долу ние есе опитваме да отчетем този ефект в оценката на сивата икономика изобщо.) 
23

 Тези изследвания бяха ръководени от Института за пазарна икономика и включваха: IME, AEAP Harvard 

University, The Shadow Economy in Bulgaria, Sofia, IME, April 2001, който може да бъде намерен на: 

http://ime.bg/en/articles/the-shadow-economy-in-bulgaria, Krassen Stanchev(editor), Survey of the Incentives, 

Characteristics and Strategies of Firms Operating in the Shadows (Bulgaria, Romania and Serbia), Sofia, IME, 2004, 

намира се на: www.ime.bg, и Krassen Stanchev (editor), Migration in Bulgaria: Incentives and Constellations, Sofia, 

OSI, 2005, може да се намери на: http://ime.bg/Bulgarian_Migration_Report_ENG.pdf . 

http://www.vitosha-research.com/fileSrc.php?id=1146
http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=377&a3=386#cont
http://ime.bg/en/articles/the-shadow-economy-in-bulgaria
http://www.ime.bg/
http://ime.bg/Bulgarian_Migration_Report_ENG.pdf
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Става дума, първо, за непреки недостатъци на тази фирмена политика, например 

дългосрочната демотивация на работниците вследствие на несигурност и 

непредсказуемост доходите.  Организационните разходи за осъществяването на 

подобни схеми на заплащане създават трудности и за предприемача, а рискът от 

евентуално залавяне винаги е трудно да се прецени количествено.   

Ефективната данъчна ставка24 от 32,3% върху разходите за труд за повечето категории 

заетост (според изчисленията на IW и KC2) при официалните заплати очевидно е силен 

стимул за прибягването към такива практики.  За да ги приложи, работодателят трябва 

да осигури парични постъпления, които или не се осчетоводяват във фирмата, или се 

осчетоводяват скришно и които следва да са равни или по-високи от обемите, които не 

се декларират. 

Единствената друга алтернатива е да се отчита пълният оборот, да се плаща пълният 

корпоративен данък върху общия доход (печалбата) и данък върху дивидентите и да се 

правят плащания „в брой“ от нетната печалба (след облагане).  Това е „по-евтино” за 

работодателя от плащане на заплати по трудов договор (облагането на печалбата и 

дивидента общо са 14.5% при средна тежест върху разходите за труд от 32,3%).  

В повечето фирми, освен в микропредприятията с до 10 работници, последната схема 

трудно се осъществява, поради което е логично да се предположи, че те основно 

използват неотчетен оборот като източник за финансиране на допълнителните 

плащания „в брой“ за работниците.  Това в крайна сметка е сериозен проблем за 

корпоративното управление, достъпа до кредитиране от банките и фактически – за 

развитието на фирмите.   

 

                                                           
24

 Измерва се деление на платения данък на облагаемия доход. 


