
„Икономика в сянка“ 

1 

 

 

ЕМИЛИЯ ЧЕНГЕЛОВА 

 

 

 

 

 

 

„ИКОНОМИКА В СЯНКА“ 
ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗУЧАВАНЕ 

И АКТУАЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ 

 

 

 

 

 

Второ преработено издание 

 

София, 2016 

  



„Икономика в сянка“ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научни рецензенти: 

Проф. д.с.н. Светлана Съйкова 

Проф. д.с.н. Валентина Златанова 

 

 

 

 

 

 

 

© Емилия Евгениева Ченгелова - автор, 2016 

© Издателство Омда 2016 

 

ISBN 978-954-9719-88-8 

Второ преработено издание 

 
  



„Икономика в сянка“ 

3 

 

 

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ 

Емпиричното изучаване на неформалните икономически дейности и в 

частност, изследването на „икономиката в сянка“ е предмет на дискусии, 

продължаващи повече от 40 години. Като отдава дължимото на достойнствата 

на икономическите, статистическите и другите видове изследвания, настоящата 

книга пресъздава трудния, изпълнен със съмнения и дилеми процес на построяване 

на социологическа изследователска методология за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“. В основата на конструираната методология е поставен 

холистичният подход, разглеждан като обща парадигмална перспектива и 

съвкупност от научни принципи, методики и изследователски процедури, 

реализирани чрез система от взаимно свързани емпирични социологически 

изследвания. 

Настоящата книга е второ, преработено издание. Първото издание от 2014 

г. се посрещна с подчертан интерес и показа, че научната общност има 

потребност от сериозни аргументи и специализирано методологическо знание за 

емпиричното изучаване на сенчестите икономически дейности. Без да има 

претенции за изчерпателност, книгата систематизира основните 

методологически подходи за емпирично изучаване на неформалните икономически 

дейности и предлага нови методологически решения, базирани на обособяването 

на „икономиката в сянка“ като един от основните видове неформална икономика. 

Приведеният богат емпиричен материал разкрива поликомпонентната, 

вътрешно противоречива и амбивалентна природа на общественото мнение за 

„икономиката в сянка“. 
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УВОД 

Актуалност на проблема 

В световен мащаб експанзията на неформалната икономика става все по-

очевидна и обхваща всички аспекти на съвременните социално икономически 

системи. „Икономиката в сянка“ е един от видовете неформална икономика и с 

нея се означават тези икономически дейности, които принципно са разрешени от 

закона, но при извършването на които се допускат различни по характер 

нарушения на формално установените правила. „Икономиката в сянка“ обхваща 

два вида субекти - сиви икономически субекти и скрити икономически субекти, 

но свързващото между тях е нарушаването на данъчната дисциплина, на трудово 

правното, социалното и здравно осигурителното законодателство. В зависимост 

от степента на социално икономическо развитие и особеностите в националните 

икономики и манталитет, „икономиката в сянка“ се проявява в своеобразни 

форми и механизми в различните общества. 

Разпространението на сенчестите икономически дейности придобива 

толкова устойчиви измерения, че заставя все повече анализатори да говорят за 

съществуването на системата „Д” – наименованието й идва от френското 

прилагателно debrouillard, което се превежда като изобретателен, находчив, 

измъкващ се от затруднение (Neuwirth. 2011). Терминът е заимстван от жаргона 

на Карибския басейн и бързо придобива популярност и в експертните среди. 

Прави впечатление позитивната конотация, с която се натоварва израза – с него 

се означават изобретателността и усилията на обикновените хора да оцеляват 

въпреки финансовите и политическите катаклизми, а системата „Д” се тълкува 

като самоосвободил се, пробил ограниченията пазар. Според изследователите на 

системата „Д”, към 2011 г. обемът на продукцията й е 10 трл. долара и расте с 

двуцифрен темп, независимо от глобалната криза (или вероятно, благодарение на 

нея!). Прогнозите са, че през 2020 г. системата „Д” ще обхваща 2/3 от всички 

работещи в света. 

Дискусията за подходите и методите за измерване на сенчестите 

икономически практики е продължителна във времето и отразява развитието на 

потребностите от информация (знание) за реалното състояние на 

икономическите процеси в европейски и световен мащаб. Феноменът 
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„неформален сектор в икономиката” е описан за пръв път от английския социолог 

и антрополог Кейт Харт, който в началото на 70-те години изследва икономиките 

на Кения и Гана (Hart, 1973) и в докладите си съобщава за парадоксално ниския 

относителен дял на официалната икономика и широкото разпространение на 

неформалната заетост. 

През 80-те години изследванията разширяват предметната си област и 

навлизат в „нови” територии – обект на изследване стават неформалните 

дейности в страните с високо и средно развити икономики. Малко неочаквано, 

емпиричните и теоретичните изследвания доказват, че неформалните 

икономически дейности са универсално явление - социално обусловено и 

закономерно присъстващо във всички съвременни общества. В националните 

икономики относителните дялове и проявленията на сенчестите икономики са 

различни, което се обяснява с въздействието на сложна система от обективни и 

субективни фактори (Koch & Grupp, 1980; Tanzi, 1982; Frey & Weck, 1983; Feige, 

1979, 1989, 1990; Welfens, 1992; Thomas, 1999; Fagan & Burchell, 2002; Van Eyck, 

2003; Euwals & Hogerbrugge, 2004; Schneider, 1998, 2000, 2002, 2004). Особено 

податливи за проявите на неформалната икономика се оказват 

постсоциалистическите общества, в които трансформационните процеси към 

пазарна икономика и политически плурализъм предпоставят възникването на 

значително по-високи относителни дялове на икономиката в сянка (Grossman, 

1982; Корягина, 1990; Манусов, 1996; Глинкина, 1996, 2001; Ярыгина, 1999; 2001; 

Латов, 2000; Радаев, 1999, 2000; Чавдарова, 2000; Стоева, 2005). В контекста на 

глобализиращия се свят и функционирането на националните икономики като 

взаимно свързани, силно зависещи една от друга системи, неформалните 

икономически дейности се интерпретират като паралелна икономическа 

реалност, оказваща влияние както върху динамиката и тенденциите в развитието 

на националните икономики и отделните региони, така и за детерминирането на 

икономическия растеж в световен мащаб. 

Така за кратко време сенчестите икономически дейности се превръщат в 

един от централните изследователски проблеми на съвременните общества. 

Първоначално неформалните икономически дейности са предмет на изследвания 

от антрополози и социолози, но в рамките на едно десетилетие се превръщат в 

сериозно предизвикателство и за икономическата мисъл. Използват се няколко 
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основни подхода (антропологически, социологически, статистически и 

макроикономически), в рамките на които се развиват релевантни методи за 

измерване, изследване и обяснение на сенчестите икономически реалности. При 

цялото многообразие от използвани методи, се приема за целесъобразно да се 

откроят три големи групи от методи за измерване на икономиката в сянка: 

опосредствани, непосредствени и моделни методи. 

Независимо от методологическите различия, общата цел на измерванията е 

да се установят нивата на сенчестите практики по отношение на националната 

икономика. В една част от измерванията се търси знание за обективно 

съществуващи икономически факти, докато при други изследвания се набира 

информация за образа на сенчестите практики в общественото съзнание и 

масовите стереотипи. Немалка част от изследванията (най-вече 

социологическите) навлизат в детайли и търсят социално икономическите 

детерминанти на различните проявления на сивия икономически сектор. Общото 

между прилаганите подходи и методи е, че всички те целят установяването на 

обобщени оценки за относителния дял на сивия сектор в рамките на БВП. 

Същественото различие е, че поради причини от методологически характер 

различните подходи и методи водят до получаване на различни видове знание. 

Анализът на утвърдилите се през последните години в европейската 

практика подходи и методи за измерване на неотчетените икономически 

дейности позволява да се направи констатацията, че развитието на подходите за 

измерване на неформалните икономически дейности е пряко свързано с 

потребностите от оптимизиране на процесите по набиране и обработване на 

изчерпателна информация за структурата на националните икономики. В този 

контекст, напълно логично е засиленото развитие на статистическите методи, с 

помощта на които се въвеждат целенасочени наблюдения и оценки на съзнателно 

прикриваните от икономическите субекти дейности и на тази основа се правят 

дооценки за относителните нива на сивия сектор в рамките на националните 

икономики. Резултатите от направените дооценки имат висока управленска 

стойност, тъй като се използват като коригиращ коефициент при определянето 

на размера на БВП, а също така служат като отправна база при конструирането на 

европейски и национални политики за оптимизиране на преразпределителните и 

социално солидарните механизми. 
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Прави впечатление също така, че приоритетно се извършват измервания 

на стойностите на макро или микро икономически показатели, по които се съди 

за нивата на сенчестите икономически дейности, оставащи неотчетени пред 

лицето на държавата. В познавателен смисъл всеки от подходите и методите има 

своите предимства, но и очевидни недостатъци, поради което полученото с тяхна 

помощ знание може да бъде в различна степен неадекватно, т.е. различно от 

действителното положение. До голяма степен тези различия се дължат на факта, 

че различните методики стъпват на нееднакви базови дефиниции за сенчестите 

икономически дейности, най-големите различия от които са по отношение на 

включването или не на „черната икономика” в обхвата на изследваните сенчести 

дейности. Логично, това води до получаването на различни по стойност оценки. 

Различията в оценките се засилват допълнително и от нееднаквите подходи в 

конструирането на инструментите, с които се набира търсената информация по 

изследваните признаци. Ето как, макар че изследват една и съща обективна 

икономическа реалност, отделните методи продуцират различни оценки за 

нивата на сивия сектор. 

Идентифицирани основни проблеми 

Прегледът на методологическите подходи показва, че различните подходи 

и дефиниции отговарят на различни потребности от знание. В сравнително 

голяма част от изследванията се търси общо социетално знание, обясняващо 

природата на неформалните икономически дейности. Повечето изследвания в 

рамките на ЕС обаче имат подчертано административно управленска 

насоченост и се произвеждат с оглед на потребностите от оптимизирането на 

националните статистически отчетности и конкретизирането на относителния 

дял на сенчестата икономика върху националните икономики в рамките на 

общността (отчисленията от данъчните приходи и плащането на общите за ЕС 

вноски). 

И ето тук е единият от най-големите парадокси на изследванията 

върху неформалните икономически дейности. Поразително е как при цялото 

многообразие от аспекти и проявления на неформалната икономика, усилията на 

повечето иконометрични измервания в крайна сметка се фокусират върху 

продуцирането на едно единствено число – обхвата на сивия сектор по отношение 
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на БВП. Търсенето на това единствено число създава редица сериозни трудности 

– както на етапа на конструирането на изследователските инструменти, така и 

при тълкуването на получените емпирични данни. 

Социологическият подход коренно се отличава от останалите подходи. 

Самата същност на социологическия подход е да се отиде отвъд привидните 

очевидности на фактите и от сложно преплетените емпирично установими 

„зрънца” истина да реконструира закономерностите, същностните 

характеристики и устойчиво повтарящите се модели на взаимодействие между 

подсистемите в рамките на обществото. Приложен към изследването на 

неформалните икономически практики, социологическият подход разкрива 

огромния си епистемологичен потенциал. Количествените параметри на 

явлението са важни, но те се тълкуват в контекста на разкриването на природата, 

причинно факторната детерминираност на неформалните икономически 

дейности, специфичните им функции в рамките на социално икономическата 

система като цяло, мотивите на социалните актьори за включване в сенчести 

дейности и социално икономическите последствия от възприемането на сивите 

икономически практики Така социологическият подход едновременно улавя 

общата картина на явлението (количествените параметри) и в същото време 

тълкува, проблематизира и обогатява онтологическите елементи на обекта на 

изследването. 

Критичният анализ на изследователската практика показва, че при 

прилагането на социологическия подход за целите на емпиричното 

изучаване на неформалните икономически дейности се допускат сериозни 

методологически нарушения: 

1) Първата група методологически нарушения са следствие от липсата на 

консенсусно възприет научен апарат за определяне на предметното поле - в 

този тип специализирани изследвания се използват поне 25 понятия за 

неформалните икономически дейности, като във всяка от дефинициите се влага 

различно съдържание, а получените емпирични данни се интерпретират в 

сравнителен контекст, което е лишено от каквато и да е научност. 

2) Провежданите изследвания имат фрагментарен характер и стеснен 

обхват, поради което се преекспонират отделни аспекти от неформалните 

икономически дейности, докато други важни елементи остават изцяло 
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извън полето на изследователския интерес. Така се създава изкривена картина 

на неформалната икономика у нас, от което следват сериозни последствия върху 

формулирането на националните приоритети и конструирането на 

институционалната среда. 

3) Въпреки опита в провеждането на изследвания от този тип, все още е 

налице сериозна методологическа неяснота по отношение на целесъобразността 

на използваните методи за набиране на емпирична информация. 

Преобладаващо се прилагат един или няколко количествени методи за набиране 

на първична информация (предимно, стандартизирано интервю или пряко 

анкетно допитване със самопопълване). Но неформалната икономика е сложно и 

изключително противоречиво явление и неговата цялостност нито може да бъде 

обхваната, нито може да бъде обяснена само с количествени методи. Други 

изследвания интуитивно се насочват само към качествени методики – чрез 

жизнените траектории на социалните актьори възпроизвеждат функциите на 

неформалните икономически дейности. Но и този подход е нерационален, защото 

не позволява да се очертае общата картина и не продуцира общовалидни знания – 

описва „дърветата, но не може да нарисува цялата гора” и в никакъв случай не 

може да претендира за генерализиращи констатации. Изходът е в 

методологически целесъобразното комбиниране на двата вида методи за 

набиране на информация, но за съжаление примерите за такива подходи у нас са 

по-скоро изключение, а методологически разработки върху тях изобщо липсват. 

4) Нерядко методите за набиране на първична информация се прилагат 

без необходимата обосновка за гносеологическата релевантност на 

направения методологически избор. Прилагането на различните методи не се 

съобразява с особеностите и ограниченията на потенциалните източници на 

първична информация, има множество проблеми при операционализирането на 

понятията и превръщането им в емпирични индикатори, проблематични са 

дизайнът на релевантни изследователски инструменти и в последствие самото 

набиране на първичната информация. 

5) Но най-сериозните нарушения и проблеми възникват при 

интерпретирането на получената информация –терминологичният хаос, 

следствие от различните понятия за неформалните икономически дейности, тук 

се възпроизвежда с нова сила. Данните се интерпретират произволно, изводите 
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от емпиричните данни се екстраполират неправомерно, формулират се 

некоректни, ненаучни крайни изводи, правят се необосновани сравнения. 

Структура на представения труд 

Представеният на вниманието на читателя труд разглежда критично 

практиката за емпирично изучаване на неформалните икономически 

дейности и предлага методологически решения за основните 

идентифицирани проблеми. Съзнателно е избран и се използва терминът 

„емпирично изучаване“, с което се акцентира върху самия процес на 

конструиране на методологическите постановки за изследването на 

„икономиката в сянка“ чрез система от социологически изследвания. В хода 

на разгръщане на методологическите тези се показва сложния процес на 

разработване на самото разбиране за това какво точно ще се изучава, как ще 

се изучава и какви подходи, изследователски процедури и техники са 

подходящи за случая. Плавно се развива по-абстрактната идея за 

„емпирично изучаване“ и читателят се въвежда в необходимостта от 

конструиране на цялостна система от емпирични социологически 

изследвания, чрез които да бъде изучено предметното поле , означено с 

конструкта „икономика в сянка“. 

Предложените методологически решения са резултат от реализираното 

авторско изследване върху онтологическите, епистемологическите, 

методическите и технологическите проблеми при построяването на адекватна 

методология за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ в 

трансформиращото се българско общество. По своя характер, това е 

метаизследване за конкретен вид емпирично изследване. На основата на 

критичен анализ на теоретичните традиции и подходите за изследване на 

неформалните икономически дейности в европейски и национален мащаб се 

разработва методология за емпирично изследване на основните проявления, 

функциите и механизмите за възпроизвеждане на „икономиката в сянка“ в 

трансформиращото се българско общество. За целите на емпиричното изучаване 

на „икономиката в сянка“ се конструира адекватен социологически модел 

(концептуална обяснителна схема) на неформалната икономика у нас две 

десетилетия след началото на прехода, разкриват се функционалните особености 



„Икономика в сянка“ 

16 

на различните видове сенчести икономически практики, изведени и обяснени са 

взаимодействията между формалните и неформалните елементи в системата от 

социално икономически отношения и са конструирани модели на поведението на 

стопанските субекти. 

За набирането на емпирична информация са обосновани и разработени 

изследователски методики и инструменти за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“. Разработени са релевантни процедури за методически 

оценки на качеството на съвкупната емпирична информация. 

Разгледана в дихотомията „формални-неформални” икономически 

дейности, „икономиката в сянка“ е дефинирана като един от видовете 

неформална икономика. В съответствие с възприетата дефиниция за 

„икономиката в сянка“ в рамките на настоящия труд се изследват и анализират 

тези дейности, които са разрешени от закона, но се извършват от икономически 

субекти със или без официална регистрация. Не са предмет на изследване 

активностите, които по смисъла на българското законодателство са 

криминализирани и се възприемат като „черна икономика”. Извън обхвата на 

изследването остават тези икономически дейности, които традиционно се 

отнасят към натуралното стопанство (домашната икономика). 

Това ограничение в технологията на изследването е самоналожено от 

автора на настоящата методология и съответства на избрания предмет на 

изследването - същност, форми, обхват и механизми на неформалните 

икономически дейности, извършвани от легално и полулегално съществуващите 

икономически субекти. 

Предвид сложността, противоречивостта и многоаспектния характер на 

обекта на изследване, е приложен мултидисциплинарен подход, съвкупност от 

абстрактни и специфични научни подходи и методи - системно-функционален 

анализ, анализ и синтез, дедуктивен и индуктивен подход, социологически 

подход, социалнопсихологически подход, съвкупностен подход, моногра-

фичен и типологични подходи. 

За целите на проведеното метаизследване е въведено понятието 

„холистичен подход за емпирично изследване на „икономиката в сянка” и с 

него е обозначена общата теоретико-методологическа перспектива и системата 

от научни принципи и методологически подходи, с които е конструирана 
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методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка“. Холистичният 

подход играе ролята на обща, метапарадигмална система от научни 

принципи и подходи, през призмата на който са обосновани творчески 

методологически решения за построяването на съвкупност от 

изследователски дейности за емпиричното изследване на „икономиката в 

сянка“. 

Сред множеството конкуриращи се теоретични обяснителни схеми на 

неформалността като принцип и неформалните икономически дейности в 

частност, като релевантен за обяснението на социално икономическите процеси в 

трансформиращото се българско общество е избран институционалният „ключ” 

(Д. Норт, В. Радаев). Интерпретирането на емпиричните данни се извършва в 

контекста на теорията за социалната вграденост (К. Полани, М. Грановетер) и 

теорията на неформалността (М. Олсън), но при това се предприема опит за 

органично вплитане на концептуалните ядра от новата институционална 

икономика и доразвиването на основни нейни постулати. 

Настоящият труд е структуриран в увод и пет глави, заключение и 

литературни източници. 

Първите три глави имат строго методологически характер. 

Първа глава въвежда в подходите и теоретичните модели за обяснението 

и тълкуването на неформалните икономически процеси. Специално внимание се 

отделя на изходните начала и представянето на концептуалните идеи на Кейт 

Харт, които предзадават широкия спектър на предметното поле на изследванията 

на неформалната икономика. Проследява се еволюцията на самата идея за 

неформалността в икономическия живот на съвременните общества и се 

идентифицират тези концептуални ядра от предходни теоретични 

изследвания (Р. Коуз, Й. Макнийл, Дж. Стиглиц, Дж. Бюкенън, Г. Таллок, Дж. 

Стиглер, Williamson Arthur и Norht), които биха могли да се използват като 

онтологически и методологически платформи при конструирането на 

методология за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“. Сред 

съществуващите противоположни концептуални обяснителни схеми на 

неформалните икономически дейности, в основата на изграждането на 

авторското виждане за конструкта „икономика в сянка“ се поставя 

институционалният „ключ“ (Д. Норт, В. Радаев). Систематизират се и критично 
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се осмислят европейските и световните традиции в подходите и методите за 

изследване на неформалните икономически дейности. Открояват се най-новите 

тенденции и когнитивната им приложимост за прецизиране предметното поле на 

изследванията на неформалността, прецизира се използвания понятиен апарат 

и се показва релевантността в използването на конструкта „икономика в 

сянка“. Обект на нарочен анализ е българската практика в това отношение – 

систематично се представят и критично се оценяват прилаганите през годините 

на трансформация на българското общество изследователски подходи и методи, 

очертават се основните теоретични фокуси и констатации. Открояват се 

съществено важните съпътстващи аналитични изследвания на българската 

социологическа общност, които макар и да не разглеждат собствено 

неформалните икономически дейности, осветляват важни аспекти от 

функционирането на социално икономическата система и по този начин правят 

възможно цялостното осветляване на темата за неформалността в българското 

общество. В резултат се систематизират основните методологически 

предизвикателства пред емпиричното изследване на неформалните 

икономически дейности. 

Втора глава е посветена на обосновката на същността и елементите на 

методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка“. Разглеждат се 

принципните изисквания към конструиране на методологии за емпирични 

изследвания и в този контекст експлицитно се представя разбирането за 

елементите, които следва да се съдържат в методологията за емпирично 

изучаване на „икономиката в сянка“. Разработва се подход и модел за построяване 

на методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка“. Обосновава 

се въвеждането на понятието „холистичен подход за емпирично изследване 

на „икономиката в сянка“. Операционализира се самото разбиране за 

„холистичност“ в контекста на конструирането на методология за емпирично 

изучаване на „икономиката в сянка“. Развива се схващането за неформалната 

икономика като паралелна икономическа подсистема (а не отделен сектор), 

елементите на която пронизват вертикално всички аспекти на социално 

икономическите процеси. Аргументира се изборът на конструкта „икономика 

в сянка“, разкрива се онтологичната му същност и адекватността му за целите на 

конструирането на методология за емпирично изучаване на икономическите 
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практики, извършвани в нарушение на официалните регулации и правила. В 

съответствие с принципните изисквания за построяване на методология за 

емпирично изследване на „икономиката в сянка“, теоретичният модел на 

обекта на изследването се операционализира и се изгражда система от 

емпирични индикатори, структурирани в пет категории. Дефинират се 

основните и допълнителните източници на емпирична информация за целите на 

изследването. За всеки от идентифицираните източници на информация ясно се 

показват специфичните им функции в контекста на набирането на търсения обем 

от емпирична информация за обекта на изследване. 

Трета глава развива логиката на построяване на методология, като се 

концентрира върху обосновката на изследователска стратегия и технология за 

емпирично изследване на „икономиката в сянка“. Предвид сложността на 

възприетия модел на изследване, изрично се обосновава логиката на 

познавателния процес и се развива виждане за критериите за подбор на 

релевантни методи за набиране на емпирична информация. В тази връзка се 

прави оценка на когнитивните предимства и ограниченията на количествените и 

качествените методи за набиране на емпирична информация, в резултат на което 

се избират конкретни методи, релевантни на основните и допълнителните 

източници на емпирична информация. Нарочно внимание се отделя върху 

приложимостта на онлайн допитването, разкрива се инструменталната му 

полезност при набирането на емпирични данни за „икономиката в сянка“ и 

ограниченията при тълкуването на полученото емпирично знание. Представят се 

структурните елементи на изследователската стратегия и се обосновава 

методологическата целесъобразност от организирането на изследователските 

дейности в система от органични, взаимно свързани и строго субординирани 

социологически изследвания – с ясно дефинирани и логически обвързани 

основни елементи, чрез които се гарантира вътрешната кохерентност на 

изследователските дейности и последователно се обхващат и динамично се 

надграждат всички основни аспекти от изследвания обект. Самостоятелно се 

разглеждат елементите на трите изследователски цикъла. Специален акцент в 

трета глава е обосновката на необходимостта от разработване и прилагане на 

комплексна система от контролни действия, чрез която се създават 

методологически предпоставки за 1) успешното реализиране на проектираната 
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система от социологически изследвания; 2) набирането на представителна и 

достоверна информация при изследванията с количествени методи; 3) творческо 

и адекватно инкорпориране на информацията от качествените методи в 

последващите етапи на изследването на „икономиката в сянка“; 4) превръщането 

на индивидуалната информация в достоверна съвкупна информация и 5) 

качествената обработка и анализи на събраната информация като основа за 

адекватно реконструиране на изследвания обект. 

В четвърта и пета глави, на основата на събрания емпиричен 

материал, се реконструира отражението на „икономиката в сянка“ в 

общественото мнение. 

В четвърта глава се представя авторското виждане за структурата и 

основните компоненти на общественото мнение за „икономиката в сянка“. На 

основата на богат емпиричен материал се показва, че „икономиката в сянка“ е 

обективно обусловен и присъщ компонент на трансформиращото се българско 

общество. Като се анализират мненията и оценките на изследваните съвкупности 

се доказва, че „икономиката в сянка“ е обективно детерминиран структурен 

елемент на българското общество в преход. Проследява се и се извежда 

действието на ендогенните и екзогенните фактори върху формирането на 

сенчестите икономически практики в днешните им основни проявления. Прави се 

разлика между причини/фактори за възникване на „икономиката в сянка“ и 

причини/фактори за устойчивото възпроизвеждане на „икономиката в сянка“. 

Разгледаните емпирични данни позволяват да се направят множество 

констатации за реалната структура на общественото мнение по тези въпроси, 

както и да се очертаят особеностите в мисленето на изследваните съвкупности по 

тези въпроси. В контекста на възприетия теоретичен модел за „икономиката в 

сянка“ като сложна подсистема от социално икономически отношения се 

разграничават моделите на възприемане и оценка на браншовата 

детерминираност на сенчестите икономически практики. Привеждат се 

множество емпирично данни, чрез които разкрива богатството от мнения и 

оценки и се идентифицират типичните оценъчни модели за браншовата 

детерминираност на сенчестите икономически практики. Специално място се 

отделя на корупционните практики, които се разглеждат едновременно като 

предпоставка и като механизъм за проявление на „икономиката в сянка“. 
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В пета глава на основата на събраните емпирични данни при 

реализирането на системата от социологически изследвания се анализира 

структурата на асоциациите и представите за „икономиката в сянка“, 

разграничават се и се разкриват спецификите в асоциативните модели, с които 

изследваните съвкупности мислят и възприемат проявленията на „икономиката в 

сянка“. Тъй като в общественото мнение тези прояви са известни под името „сиви 

или сенчести практики“, при анализа на емпиричните данни се използват като 

синоними няколко понятия - „икономика в сянка“, сенчести практики, сива 

икономика, сиви практики. Идентифицирани и представени са шест основни вида 

сиви практики: 1) сиви практики при създаването на организационни 

предпоставки и условия за стартиране и реализиране на стопанско поведение; 2) 

сиви практики при закупуване на суровини и материали, необходими за 

осъществяването на предмета на дейност; 3) сиви практики в трудовоправните 

и осигурителните отношения; 4) сиви практики в пласмента и дистрибуирането 

на произведените стоки/услуги; 5) сиви практики в прилагането на фискалното 

законодателство и 6) сиви практики в прилагането на данъчното 

законодателство. За разкриване на отражението на конструкта „икономика в 

сянка“ в общественото мнение се представят и анализират оценките на 

изследваните съвкупности за обхвата и разпространението на различните видове 

сиви практики. Представен е богат емпиричен материал, позволяващ да се 

направят констатации за обхвата и тенденциите на сивата икономика в България 

- както на ниво национална икономика, така и на браншово равнище. Специално 

място е отделено на идентифицирането и обяснението на съществуващите 

различия и специфичните сиви лица на 16 индустриални бранша. 

Всяка от петте глави завършва със собствени изводи, обобщаващи 

резултатите от реализираното авторско изследване. 

Разработените методологически подходи и технологията за емпирично 

изследване на „икономиката в сянка“ са емпирично тествани в рамките на проект 

„Ограничаване и превенция на неформалната1 икономика”, изпълняван от 

                                                 
1 В рамките на проекта е възприето работното понятие „неформална икономика”. Този подход 
съответства на разбирането на Икономическия и социален съвет на Р България, който в две свои 
становища (от 2006 и 2010 г.) дефинира явлението и предлага пакет от мерки за ограничаването 
на неформалната икономика в страната. Следвайки своите разбирания за изследваната 
проблематика, авторката на настоящия труд възприема като релевантна употребата на понятието 
„икономика в сянка“, което от своя страна се разделя на два основни дяла - сива икономика 
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Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) в партньорство с КНСБ, 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз и Република България. За целите на проекта са подготвени и 

реализирани 16 отделни емпирични социологически изследвания, съответно за 

всяко изследване е разработен релевантен социологически инструментариум. 

Авторката на настоящата книга изпълни позицията „Ключов експерт-социолог“ в 

цитирания проект и в това свое качество създаде поредица от конкретни 

методологии за серията социологически изследвания, както и конкретни 

изследователски инструменти. Тези методологически продукти могат да бъдат 

намерени на официалния сайт на проекта: www.ikonomikanasvetlo.bg. Това са 

уникални продукти, собственост на АИКБ като основен изпълнител на проекта. 

За разлика от визираните методологически продукти в цитирания проект, 

в настоящата книга се анализира самия процес по разработването на 

методологическите подходи, технологии и процедури. В този смисъл това е 

метаизследване за емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“. Тук 

читателят няма да намери въпросници/анкети или конкретни методологии за 

реализираните по проекта 16 емпирични изследвания. На вниманието на 

читателите тук се разкрива самия процес на възникване, оформяне и проектиране 

на методологическите подходи и процедури. Тук предмет на анализ са 

понятийният апарат на изследването на неформалните икономически дейности, 

прецизирането на най-често употребяваните конструкти и критичният им 

анализ. В книгата се проследява творческият процес по научната обосновка и 

разработването на методологическите подходи, релевантни за изучаването на 

неформалните икономически дейности, доказва се онтологичната 

целесъобразност в употребата на конструкта „икономика в сянка“, разкрива се 

неговото съдържание и компоненти. Последователно се анализират същността, 

генезиса и причинно факторната детерминираност на „икономиката в сянка“. И 

на тази основа се препоръчват методологически целесъобразни изследователски 

технологии, правещи възможно събирането на представителна и достоверна 

                                                                                                                                                         
и скрита икономика. В този смисъл, в рамките на цитирания проект се говори за 
неформална икономика, но реално се изследват два нейни основни дяла - сивата икономика 
и скритата икономика. По-подробно по тези въпроси, виж стр. 142-145 на настоящия труд. 
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емпирична информация за „икономиката в сянка“. 

Анализираните в книгата емпирични данни са от проведените през 

периода 2010-2014 г. социологически изследвания по цитирания проект 

„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. Проектът е реализиран 

с публични средства, поради което продуцираните от проекта данни са публични 

и подлежат на по-нататъшни интерпретации и анализи. 

Без да има претенции за изчерпателност, представеният труд 

систематизира основните методологически подходи за емпирично изучаване на 

неформалните икономически дейности и предлага нови решения, базирани на 

разграничаването „икономиката в сянка“ като един от основните видове 

неформална икономика. Чрез избрания холистичен подход и конструираната на 

негова основа методология, привидно противоречащите си „късчета“ емпирична 

информация се подреждат в система от емпирични данни, позволяващи 

цялостната социологическа реконструкция на „икономиката в сянка“. 

Приведеният богат емпиричен материал е доказателство за поликомпонентната, 

вътрешно противоречива и сложна за емпирично изучаване природа на 

общественото мнение за „икономиката в сянка“. 
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ГЛАВА ПЪРВА. 

КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ТРАДИЦИИТЕ В ПОДХОДИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕФОРМАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

§1. Теоретични основи на изследването и обяснението на 

неформалните икономически дейности 

1.1. Възникване и оформяне на предметното поле на изследванията 

на неформалните икономически дейности 

1.1.1. Кейт Харт – „уловени” истини от дълбините на Африка 

Дискусията за подходите и методите за измерване на сенчестите 

икономически практики е продължителна във времето и отразява развитието на 

потребностите от информация (знание) за реалното състояние на 

икономическите процеси в европейски и световен мащаб. 

Феноменът „неформален сектор в икономиката” е описан за пръв път от 

английския социален антрополог Кейт Харт (Hart, 1971, 1973). В края на 60-те и 

началото на 70-те години по поръчка на Международната организация на труда 

(МОТ) Харт изследва Гана2 (столицата Акра и околностите). Изследванията на 

Харт са антропологически, но анализите му дефинират важни социално 

икономически и социологически проблеми. В строго икономически смисъл, Харт 

поставя под съмнение теориите за ролята на държавата като определител на 

икономическото пространство. Наблюденията на Харт съвпадат с петролните 

кризи през 70-те години. През този период индустриализираните икономики се 

характеризират с висока степен на монополен държавен контрол върху високо-

                                                 
2 Гана има двойно повече природни богатства на човек от населението от по-бедните страни в 
Западна Африка. Дори така, Гана остава силно зависима от международната финансова и 
техническа помощ. Злато, дървесина и производство на какао са главните стоки за износ. Гана 
разполага с редица важни природни ресурси, като злато, боксити, диаманти и манган. През 2007 
година е открито и голямо петролно находище, съдържащо според оценки 3 милиарда барела 
нефт. Благодарение на ефективното използване на природните си ресурси, разнообразните 
източници на доходи от износ и голямата диаспора, Гана има доста по-висок брутен вътрешен 
продукт от повечето Западноафрикански държави, но все още на глава от населението се падат 
едва $1500. Доброто макроикономическо управление, високите цени на златото и какаото 
поддържат растежа на икономиката в последните години. Вътрешната икономика продължава да 
се върти около земеделието, което дава 40% от БВП и ангажира 60% от работната сила - главно 
малки земевладелци. Официалният език е английският, но девет местни езика имат статуса на 
държавни. През 1995-97, Гана започва тригодишна структурна програма за развитие в 
сътрудничество с МВФ. Увеличаването на заплатите в обществения сектор и ангажиментите по 
регионалното мироопазване води до инфлация и издигащо се обществено недоволство към 
строгите мерки в Гана. 
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механизираните отрасли и силно бюрократизирана държавна администрация. 

Държавното регулиране на икономиката, започнало непосредствено след Втората 

световна война, е дало позитивните си стабилизиращи резултати, 

стабилизирайки икономическите отношения и създавайки гаранции за 

„възстановяване” на икономиката в кризисни ситуации, поддържане на високи 

нива на икономическа заетост и създаване на предпоставки за траен 

икономически растеж. Не друг, а Ричард Никсън през 1972 г. произнася думите 

”Ние всички сме кейнсианци” и така обяснява решителната намеса на държавата в 

ключови за стабилността на обществото икономически отрасли (Hart, 2000). 

В същото това време, Харт изследва една съвършено различна социално 

икономическа реалност – полуаграрен свят, с прокрадваши се, но твърде 

нестабилни отделни елементи на индустриализация, с преобладаващо селско 

население и масова бедност. Антропологическото съзнание на Харт е поставено 

пред смайващото откритие на тържествуващата друга, различна действителност, 

извън рамките на традиционно използваните изследователски схеми. Три са 

очевидните „първи” констатации – 1) безкрайната пъстрота и усещането за свят, 

ненамиращ покой; 2) поради слабата степен на механизация на труда, ролята на 

държавата за създаване на заетост е символична и е в ръцете на държавните 

чиновници; 3) в света на хората от развиващите се икономики доминират други, 

различни от официалните правила, но те изглеждат точно на мястото си, тъй като 

изграждат ясно структурирана, добре организирана и ефективна система за 

заетост и доходи. 

Харт е шокиран от видяното и съобщавайки го в докладите си до МОТ, 

употребява термина „неформален сектор” в икономиката - без дори да подозира, 

че поставя началото на нова предметна област в антропологическите и социално 

икономическите изследвания. Както сам споделя десетилетия по-късно (Hart, 

2004), „идеята за неформалната икономика3 бе така бързо прегърната от 

икономистите, наистина толкова бързо, че докладът на МОТ за неформалната 

икономика в Кения излезе през 1972 г. - дори преди да бъде отпечатана първата ми 

статия по тези проблеми.”  

                                                 
3 В по-късните си трудове Харт уточнява, че за пръв път е представил шокиращите резултати от 
своите наблюдения в Гана (Акра) пред научна конференция в Съсекс (1971 г.), където изнася 
доклад „Селската безработица в Африка”. Тогава почти никой от присъстващите не оценява 
важността на съобщението. 
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В специализираната литература консенсусно се приема, че антропо-

логическите изследвания на Харт дефинират ново предметно поле и 

поставят началото на теоретични изследвания, разглеждащи неформалната 

икономика като социално икономически феномен, типичен за развиващите 

се икономики в страните от Третия свят. Харт не само поставя проблема – още в 

първите си доклади и научни статии полага сериозни усилия да дефинира 

съдържанието на конструкта „неформална икономика“ и да докаже 

целесъобразността в използването му за обяснение на икономическите дейности, 

извършвани паралелно и извън формално приетите правила за стопанска 

дейност. Ако се приеме, че формално е това, което съответства на нормата (form-

al), то неформално е всичко това, което не признава или отрича нормата. 

Понятието „неформален” акцентира върху отричането, като казва какво хората не 

правят както трябва („не носят конвенционалните дрехи, не са регулирани от 

държавата”), но не посочва нито един принцип или рационално основание, което 

принуждава хората да извършват дейности извън регулациите. В този смисъл, 

понятието „неформален” е „пасивна и консервативна” мисловна конструкция, 

която признава съществуването на икономически дейности извън обсега на 

бюрокрацията, без да съдържа в себе си и намек за позитивно съдържание. Но 

Харт е абсолютно убеден в икономическата рационалност на неформалното 

икономическо поведение на хората от развиващите се страни – това е тяхната 

алтернатива за оцеляване. (Hart, 2001). 

1.1.2. Дефиниране на формалността и неформалността като 

двете взаимно допълващи се страни на икономиката 

Наблюденията на Харт не оставят никакво съмнение в необходимостта от 

теоретическото осмисляне на случващото се – широкото разпространение на 

самонаетите лица и извършването на недеклариран труд играят ролята на 

доминиращи механизми за заетост в страните от Третия свят. Харт е дълбоко 

убеден, че по отношение на развиващите се икономики традиционните 

икономически теории се нуждаят от адаптиране и дори преосмисляне4. „В духа на 

                                                 
4  Както разказва по-късно в своите спомени за началото на своите изследвания, Харт осъзнава 
значимостта на изследванията си през 1973 г., когато тогавашният Президент на Световна банка 
Робърт МакНамара обявява смяна в политиките на Световна банка и формулира политика на 
„растеж с преразпределение”. В контекста на новия подход неформалната заетост в Третите 
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Вебер - пише Харт, твърдя, че стабилността на икономическите действия се 

гарантира от бюрократичната форма. Стабилността, на свой ред, се гарантира 

от законите и правилата в държавата, които в случая с Гана са по своеобразен 

начин „разширени”. Формалният сектор включва в себе си регулираните 

икономически дейности, а неформалният сектор обхваща тези дейности, които се 

извършват извън съществуващите регулации.” 

Макар да разграничава формалността и неформалността като два 

противостоящи си сектора, Харт развива тезата, че неформалността не бива и не 

може да се свързва с определено място, класа или личности. „Всички в Акра5, но 

особено жителите в бедни квартали като Нима, се опитват да комбинират 

двата източника на доходи – формални и неформални”. Неформалните действия 

са пронизали цялостната структура на икономическата активност – „от 

градинарството и продажбата на бира, през търговията на дребно и едро, хазарт, 

кражби и политическа корупция." Но освен че са всеобхватни и масово 

разпространени, неформалните икономически дейности са естествената 

организация на спонтанните, възникнали от ежедневните потребности на хората 

видове заетост – те създават реалната заетост на хората, а не бюрократичната 

машина на държавата. Харт остро критикува бюрокрацията в Гана и в своите 

изводи за ролята на държавната администрация стига до твърде крайни изводи: 

„Законите и структурите на държавната администрация не само че не помагат 

на хората в усилията им за самосъхранение, те правят тези усилия още по-

трудни.” (Hart, 2000). 

Наблюденията на Харт подлагат на сериозно изпитание собствените му 

възгледи за релевантността на основните икономически теории от по-ново време 

и ролята на държавата в управлението на икономическите процеси. Многократно 

в своите ранни и по-късни трудове Харт съпоставя марксистките, кейнсианските 

                                                                                                                                                         
страни е оценена и препоръчана като инструмент за създаване на заетост, чрез който може да се 
осъществи смяната на подходите. (Hart, 2000). 
5 Акра е столицата на Гана. Градът е разположен на самия бряг Атлантическия океан и поради това 
представлява сложен конгломерат от хора, търсещи препитания. Голяма част от тях идват от 
вътрешността на Гана и имат типичната за малките селски общности колективна (патриархална) 
нагласа към организацията на своя бит и труд. В последствие, тази тяхна нагласа се оказва 
решаваща при определянето на типа заетост, в условията на индустриализирания живот в 
столицата Акра. Сравнен с икономическия бит в страните с високо индустриализирани 
икономики, животът в Акра е изглежда неуреден и отчайващо ниско механизиран. Но за идващите 
от дълбините на Африка местни жители, Акра е предизвикателство – както в технологически 
смисъл, така и икономически смисъл и в социален смисъл. Адаптацията на местните преминава 
сравнително бързо, но те запазват склонността си към родови, различни от държавата отношения. 
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и неолибералните виждания, търсейки основания и обяснения за възникването 

на неформалността. Модерната бюрокрация, създадена като част от 

демократичния политически проект, има за цел да осигури на гражданите 

свободен достъп до това, което им се полага по право (Вебер, 1978). 

Бюрократичната машина разполага с потенциала да координира предоставянето 

на публични услуги по начин, недостъпен за обикновените хора и дори и за 

големите социални групи. В този контекст Харт намира за „обезсърчителен” 

фактът, че в съвременните общества бюрокрацията е твърде далеч от 

определението за „естествен съюзник на гражданите” и играе по-скоро ролята на 

механизъм за договаряне на демокрация. 

През 2011 г. Харт публикува съвместно с Хан (Hann and Hart, 2011) 

фундаменталния труд „Икономическа антропология”, в който двамата автори 

предлагат интересен пре-прочит на Маркс, Вебер, Дюркем и Полани през 

концептуалния апарат на икономическата антропология. Тук Харт развива своята 

отдавнашна идея за „човешката икономика”, първообразът на която е почерпил 

от първите се наблюдения в Гана и на примера на развиващите се икономики 

показва какво се случва със селскостопанската работна ръка (преобладаваща за 

тези региони), която търсейки заетост мигрира в градовете и попада във 

въртележката на един друг свят - на слабо развит индустриален капитализъм, 

релевантното описание на който е възможно с дихотомията „формален-

неформален”. 

1.1.3. Идеите на Харт в контекста на изграждането на методология за 

емпиричното изследване на „икономиката в сянка“ 

Антропологическите изследвания на Харт са сравнително малко познати 

сред българските изследователи на неформалната икономика, което е 

методологически пропуск. За целите на изграждането на методология за 

емпирично изследване на „икономиката в сянка“ в българското общество, 

идеите на Харт могат да са полезни в 1) по-широк онтологичен смисъл и 2) в 

строго методологически смисъл: 

Първо, в онтологичен смисъл идеите на Харт са полезни, тъй като 

формират ядрото на идеята за неформалността в социално икономическите 

отношения и разкриват поне три съществено важни аспекта от 
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неформалните икономически дейности: 

a) Изяснява се и се доказва целесъобразността на самата идея за 

неформалността като закономерен резултат от ниската степен на 

развитост на официалната икономика и произтичащите от това 

специфични трудности за създаване на заетост. В районите със слабо 

развита промишлена инфраструктура сериозен проблем се оказва и 

неспособността на държавната бюрокрация да създава реална заетост. 

Ако в средно и високо развитите икономики деформациите в 

държавните политики се смекчават от добре развитите естествени 

пазарни механизми, то в развиващите се икономики всеки пропуск в 

държавните политики се мултиплицира многократно и води до 

задълбочаване на неравенствата. В резултат се раждат алтернативни 

механизми за заетост на бедните и социално изолираните. Тъй като 

тези форми на заетост са родени от естественото въображение на 

хората и не попадат в обсега на създадените от държавата формални 

регулации, Харт намира за разумно да ги дефинира като „не-формални 

дейности” и с това обхваща всички тези дейности, които не са 

формализирани от бюрократичните регулации. По този начин Харт 

инициира процеса по конструиране на предметното поле на 

теоретичните и емпиричните изследвания на неформалните 

икономически дейности. 

b) Харт показва, че слабо развитите икономики не могат да избягат от 

неформалността – тя е не само естествена за техния етап на развитие, но 

също така е и крайно необходима, защото отговаря на реалното 

равнище на развитие на обществено икономическите им системи. 

Неформалната икономика изпълнява сериозни компенсаторни 

функции, като тушира последствията от деформациите на пазара на 

труда и създава заетост там, където държавата не успява да 

направи това. В контекста на изследванията на неформалните 

икономически практики в трансформиращите се общества, тази идея на 

Харт получава категорично потвърждение – в годините на преход към 

пазарна икономика възникват множество неформални икономически 

дейности, една част от които смекчават последствията от 
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разрушаването на съществуващата индустрия и произтичащите от това 

промени в структурата на заетостта и в нивото на икономическата 

заетост. Деформираните пазари на труда не успяват да предложат 

реални алтернативи за създаване на заетост и значителни сегменти от 

работната сила намират временно препитание в неформалните 

икономически практики. 

c) За прецизирането на онтологичните граници на изследванията важна е 

категоричната констатация на Харт, че безработните и социално 

изолираните хора в развиващите се икономики са безработни само 

пред „лицето” на държавните регистри и държавната 

администрация. Харт доказва, че в действителност тези хора 

извършват тежък, нископлатен, многочасов труд, с мъгляви обещания 

за заплащането и тежки условия на труд. И ако нещо ги отличава от 

официално наетите работещи, то е в степента на рационализиране на 

извършваните дейности. Наличието на формални правила придава по-

голяма предсказуемост на действията и рационализира отношенията 

между супервайзорите и наетите лица – но отново, това е 

предсказуемост от гледна точка на възможностите на държавата да 

предвиди и контролира поведението на икономическите субекти 

(физически и юридически лица). От тази гледна точка, работещите в 

неформалната икономика лица се оказват с „дискусионен” статус: 

поемайки инициативата за своето оцеляване в собствените си ръце, те 

се оказват стопански нарушители или нередовни платци пред лицето на 

държавата. В една силно индустриализирана държавата такъв тип 

поведение се стигматизира, но не така стоят нещата в държави с 

развиващи се или трансформиращи се икономики. 

Второ, в строго методологически смисъл наблюденията на Харт се 

оказват не само релевантни, но и инструментално полезни, тъй като 

подсказват конкретни идеи за разработването на изследователски инструменти и 

набирането на емпирична информация за неформалните икономически дейности. 

В контекста на настоящия труд, антропологическите изследвания на Харт 

съдържат ценни идеи по отношение на:  

a) Дефиниране на самия обект на изследване – що е неформална 
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икономика и кои са основните й прояви, може ли да се говори за 

типични неформални прояви или неформалността има множество 

специфични „лица”; 

b) Изследване на причинно факторната обусловеност на 

неформалната икономика - защо възниква неформалната икономика, 

кои са основните фактори, поради я пораждат, при какви условия 

възникват неформални икономически дейности и има ли йерархичност 

във факторната обусловеност (ранжиране на факторите, пораждащи 

неформални икономически дейности), кое прави възможно нейното 

съществуване и възпроизвеждане и защо въпреки усилията на 

държавата да ограничи неформалните икономически практики, те 

продължават да се възпроизвеждат; 

c) Как неформалната икономика се вписва в социално 

икономическата тъкан - социално икономически функции на 

неформалната икономика, механизми и форми за реализирането на 

отделните функции; 

d) Установяване на последствията от неформалното икономическо 

поведение, какви са социално икономическите ефекти/последствия от 

неформалните практики, кои са основните потърпевши страни и могат 

ли да се измерят последствията от съществуването на неформални 

икономически практики; 

e) Описание на участниците (основните играчи) в сенчестите 

практики, идентифициране на водещите причини (мотивите) за 

включване в сиви практики и какви са очакванията им от 

пребиваването в неформалната икономика; 

f) Идентифициране на нивата на взаимодействие между официалната 

(формалната) и неформалната икономика – изясняване ролята на 

държавата/държавните институции за възникването на неформални 

икономически дейности, изследване на взаимовлиянията между 

формалната и неформалната икономика, възможностите за 

ограничаване на неформалните икономически дейности. 

Концептуалните идеи на Харт съдържат и дискусионни елементи, като 

например, тезата за неформалната икономика като антитезис на държавния 
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капитализъм или тезата за „човешката икономика” като безалтернативната 

рационалност на обикновените хора, които сами се грижат за създаването на 

заетост чрез децентрализирани икономически дейности, извършвани в 

противовес на официалната икономическа политика. 

Но факт е също така, че набързо изобретеният от Харт през 1972 г. термин 

„неформален сектор” изиграва ролята на „хвърлена ръкавица” към 

антропологическата, икономическата и социологическата мисъл. В известен 

смисъл може да се приеме, че понятието „неформален сектор” е „пред-понятие в 

процеса на търсене на теория” (Fortuna & Prates, 1989, цит. по Чавдарова, 2001: 

19). Но дори и така, изследванията на Харт предизвикват огромен интерес сред 

академичните среди – най-вече заради резултатите, неподлежащи на обяснение в 

перспективата на концепциите на държавния капитализъм и подлагащи на 

съмнение основни тези от водещите икономически теории в по-ново време (и 

кейнсианските, и либералните). Дори и днес терминологичният дебат върху 

понятието „неформална икономика” все още не е приключил. 

1.2. Неформалните икономически дейности – универсална 

характеристика на съвременните икономики 

През 80-те години изследванията на неформалната икономика разширяват 

предметната си област и навлизат в „нови” територии – обект на изследване 

стават неформалните дейности в страните с високо и средно развити 

икономики. Появяват се множество теоретични изследвания върху ролята на 

неформалните икономически дейности. Фокусът в изследванията са причините за 

възникването на неформалните икономически практики и специфичната им роля 

в контекста на социално икономическите системи. Оформя се ново теоретическо 

направление, което разработва концепцията за неформалната икономика като 

алтернатива на държавния капитализъм (Geertz, H. Geertz and L. Rosen, 1979; 

Gambetta, 1988; George, 1990; MacGaffey, 1991; Marais, 1998; Scott, 1998; K. Hart & V. 

Padayachee, 2000; McNeill, 2004). Възникването и утвърждаването на 

неформалните дейности като доминиращ принцип в развиващите се икономики 

се разглежда като следствие от несъвършенствата на бюрократичната държавна 

машина. Неформалните икономически действия се тълкуват като проява на 

гъвкавост, изобретателност, креативност и умение за рационално използване на 
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наличните ресурси. Концепцията звучи радикално, особено в контекста на 

класическите икономически теории, което още повече засилва интереса към 

темата и към изследванията на неформалната икономика. 

Малко неочаквано, емпиричните и теоретичните изследвания доказват, че 

неформалните икономически дейности са универсално явление - социално 

обусловено и закономерно присъстващо във всички съвременни общества. Нещо 

повече - пренасянето на теоретичната призма на „неформалната икономика” към 

изучаване на индустриално развитите страни показва, че неформалността е 

универсална характеристика на модерните икономики (George, 1990). 

Учудващо за мнозина, изследванията от 90-те години насам показват, че в най-

ново време неформалната икономика е по-скоро характерна черта на 

индустриалните страни, а неформалните дейности варират в широкия спектър 

от домашните дейности от типа „направи-си-сам” до криминалните дейности 

(Pahl 1984). 

Възникнала като концептуално осмисляне на нерегулираните дейности на 

маргиналните бедни в градовете на Третия свят, теорията за „неформалния 

сектор” започва да се разглежда като универсално приложим инструмент за 

изследване на модерните икономики. „Припознаването” на неформалната 

икономика като елемент от страните с развит пазар поставя началото на 

поредица от целенасочени антропологически и социално икономически 

измервания в тази посока. Обект на анализ са както осмислянето на самата идея 

за присъствието на неформалността в развитите пазари, така и конкретните 

проявления на неформалните икономически дейности и социално 

икономическите последствия от успоредното съществуване на официална и 

неофициална икономика. Най-напред, нужно е известно време, за да се приеме 

„нормалността” от съществуването на неформален сегмент от икономически 

дейности в рамките на високо развитите икономики – едно такова допускане 

влиза в противоречие с неолибералния дискурс и самата същност на 

демократичния политически проект. Приема се, че страните с индустриализирани 

икономики и развити пазари провеждат политики за гарантиране на 

икономическа свобода на пазарните субекти. За целта се създават подходящи 

институционални условия (закони, наредби и механизми за тяхното прилагане), а 

държавата се грижи за конструирането на благоприятна бизнес среда – чрез 
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провеждане на прецизирана данъчна, кредитна, осигурителна политика и 

политики за развитие на пазара на труда. В този контекст присъствието на 

неформалния сектор се оказва неочаквано и нелогично. Но само на пръв поглед. 

Ако в началото на 80-те съществуването на определен вид 

неформални дейности във високо развитите икономики се приема като 

несвойствено на тези системи явление, то в първото десетилетие на 21 век 

изследователите са убедени в неизбежността на неформалността – като един 

от принципите на функциониране на съвременните икономики. През 

последните две десетилетия се правят систематични измервания на нивото на 

сенчестите икономически практики в контекста на националните икономики и 

това не оставя никакво съмнение в реалното съществуване на явлението. 

Иконометричните изследвания (стартиращи основно от Schneider, 1997) 

установяват трайна тенденция за превръщането на неформалната икономика в 

универсална характеристика на съвременните икономики, което се обяснява като 

рационално осмислена реакция на пазарните субекти срещу тежестта на 

социалното осигуряване и свръх регулирането от страна на държавата. В по-

късните изследвания (най-вече през първото десетилетие на 21 век) като основна 

причина за стремително увеличаващия се обем на неформалните дейности се 

сочи „разтварянето” на националните икономики в обща, глобална икономическа 

система. 

Типичен пример за еволюирането на идеята за неизбежността на 

неформалната икономика са изследванията на английските икономисти и 

социални антрополози. Според Waldinger and Lapp (1993), „неформалността е 

живият, проспериращ и нарастващ постиндустриален Запад”. Редица 

изследователи (Castells and Portes, 1989; Freeman and Ogelman, 2000; Kloosterman, 

1998; Portes, 1994; Sassen, 1996) отбелязват, че неформалността не би била 

приемлива и обяснима в контекста на традиционните модели за икономически 

растеж, но в условията на съвременните общества неформалността играе 

съществени социално икономически функции и поради това трябва да се приеме 

нейната очевидност като „необходим елемент от икономическото развитие на 

съвременния капитализъм” (Trevor J., R. Monder, & P. Edwards, 2006) и „главна 

структурна характеристика на нашето общество” (Castells and Portes, 1989). 

В контекста на конструирането на методология за емпирично 
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изследване на „икономиката в сянка“, възприемането на тезата за 

универсалния характер на неформалните икономически практики играе 

ключово значение. След като неформалността в стопанските дейности е 

обективно присъща характеристика на всички съвременни общества, то 

нейното присъствие в икономическия живот на трансформиращото се 

българско общество следва да се тълкува като обективно възникнала 

закономерност. Неформалните икономически практики не са спорадични 

или временни състояния на трансформиращите се общества – практиките в 

нарушение на официалните правила са продукт на нова икономическа 

рационалност, която е отличителен белег на глобализиращото се 

съвременно общество. 

Изследванията от последните три десетилетия не оставят съмнение в 

неизбежността на неформалната икономика. Различни са обаче 

интерпретационните модели за съдържанието на понятието „неформална 

икономика”, както са различни и оценките за относителните дялове на 

сенчестите дейности в рамките на националните икономики и в световен 

мащаб (Koch & Grupp, 1980; Tanzi, 1982; Frey & Weck, 1983; Feige, 1979, 1989, 1990; 

Welfens, 1992; Thomas, 1999; Fagan & Burchell, 2002; Van Eyck, 2003; Euwals & 

Hogerbrugge, 2004; Schneider, 2002, 2007). 

Измерването и тълкуването на неформалните икономически дейности 

наистина трябва да се прави много внимателно, защото резултира в 

конструирането на конкретни политики и може да доведе до 1) предефиниране 

на параметрите на икономическата среда като цяло и 2) да създаде нормативни и 

социално икономически предпоставки за промяна в поведението на определени 

категории пазарни играчи, което в крайна сметка се връща като бумеранг върху 

обществено икономическата система като цяло. В този смисъл разумни са, 

например, предупрежденията на (Portes, 1994), че в резултат от тълкуването на 

неформалните икономически дейности като специфичен вид експлоатация на 

наемния труд е най-вероятно да се стигне до затягане на административния 

контрол върху дейността на малкия и средния бизнес – но не само върху елемента 

„наемане на персонал”, а като цяло, което може да се възприеме от бизнеса като 

свръх намеса от страна държавата и да предизвика обратен ефект (тотално 

потъване в сивото). Пак в този смисъл други автори считат за по-разумно 
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неформалните икономически дейности да се разглеждат като елемент от 

хетерогенния пазар на труда (Williams and Windebank, 2004) и така да се обясни 

специфичността в характера на полагания по неформален начин труд, а също така 

и високите нагласи за извършването на неформален труд от страна на 

имигрантите. 

В методологическо отношение интерес представляват изследванията на 

Trevor J., R. Monder, & P. Edwards (2006) върху неформалните практики с участието 

на нелегални имигранти във Великобритания. Авторите достигат до общата 

констатация за очевидната функционалност и неизбежност на неформалните 

икономически дейности – дори и в икономики с висока степен на либерализация 

и с продължителни традиции в подкрепа на предприемачеството, като 

Великобритания. Авторите заключават, че неформалността не е статичен или 

структурно детерминиран факт от живота, а по-скоро е резултат от 

преодоляването на неопределеността. 

Така те поставят поредното предизвикателство пред икономическата 

мисъл – неформалността в стопанския живот може да се разглежда като 

функция от засилената държавна намеса и свръх регулирането. Но дори и в 

условия на дерегулирана икономическа политика и предоставяне на 

благоприятна бизнес среда, неформалните елементи продължават да 

съществуват – те са типични за самонаетите лица, преобладават в заетостта на 

имигрантите, но също така са често срещани при домакините и други уязвими 

групи на пазара на труда. Това изисква неформалността да бъде погледната по 

друг начин – тълкуването на неформалните икономически дейности като 

обществени „язви” и „нежелателни” явления би отвело дискусията в неправилна 

посока. Очевидно, неформалността присъства в социално икономическата 

тъкан по много по-сложен и императивен начин. В терминологията на Полани 

и Грановетер, икономическите отношения са неизбежно вградени в социалната 

структура. Неформалността обаче е присъщата, имплицитна характеристика на 

човешките общества – тя е конституиращият принцип на социалните групи и в 

процеса на институционализиране на човешките норми и правила (закрепването 

им като писани закони и регулации) се „социализира”, т.е. приема конвенциални 

форми, кодифицира се и става част от официалния кодекс за социално желателно 

поведение (във всичките му аспекти – икономически, политически, социален, 
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нравствен, културен, семеен и т.н.) Но неформалността остава да „тлее” в 

дълбините на човешкото общество – добре маскирана зад паравана на социално 

приемливото поведение, неформалността не изчезва. По-разумно е да приемем, че 

неформалността винаги е около нас, като „невидимата ос” на обществото (в 

терминологията на Бояджиева). 

В този смисъл тълкуването на неформалните икономически дейности като 

„язви”е и правилно, но и едностранчиво – приема се, че когато неформалните 

практики достигнат 40 и 50% от брутния вътрешен продукт, възникват сериозни 

рискове за стабилността на обществено икономическата система и се засягат 

политиките, основани на социално солидарните стълбове. Но успоредно с това, 

неформалните икономически дейности изпълняват и важни социални функции 

(компенсиращи, социални буфери и социални амортисьори). Поради това, 

инструментално погледнато, много по-рационално е неформалните 

икономически дейности да се разглеждат в сложната им функционална 

комплексност и да се осъзнае очевидното – неформалността е универсална и 

неизбежна характеристика на съвременните икономически общества. 

1.3. Институционалният „ключ” за обяснение на неформалността в 

стопанския живот 

Институционалното направление в икономическата мисъл възниква като 

критика на неолибералните подходи. Подобно на неолиберализма, институцио-

налистите стъпват на презумпцията за пазара като анонимен и атомизиран 

(Чавдарова, 2001: 120), но извеждат нови аргументи за целесъобразността от 

изработване на социални предписания като предикати за икономическото 

моделиране. 

Основите на неоинституционалната6 парадигма се поставят от Роналд 

Коуз, който в два свои труда (Природата на фирмата, 1937 и Социалните разходи 

като проблем, 1960) дефинира основните тези на новото теоретично 

направление. За разработването на неоинституционализма решаващи се оказват 

                                                 
6 Разбирането на взаимопрехода и отграниченията между теориите от двата типа 
институционализъм се прави на основата на двата основни научни (методологически) подхода 
при анализа на институциите: 1) методологическият индивидуализъм, който обяснява 
възникването на институциите като потребност на индивидите и 2) принципът на холизма, 
който обяснява поведението на индивидите като функция от институциите и 
институционалната среда. 
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теорията за правата на собственост (Р. Роуз, Й. Макнийл), теорията за 

оптималния контракт (Дж. Стиглиц, Й. Макнийл) и теорията за държавата, 

отговорна за създаването на права на собственост и тяхната ефективна защита 

(Дж. Бюкънън, Г. Таллок). Нееднозначно се интерпретира приносът на 

конституционната икономика (В. Ванберг), която израства от теорията за 

обществения избор. В методологически аспект, важен етап от формирането на 

неоинституционалното направление е теорията за информацията (Дж. Стиглер), 

който аргументира целесъобразността от въвеждането на понятието за 

информационните разходи – с него се обозначават разходите по намирането и 

получаването на информация за ситуацията на пазара, за участниците в сделката 

и за самата сделка. 

В онтологичен смисъл, неоинституционалната парадигма се оказва 

релевантният теоретически „ключ”, който може да бъде поставен в основата 

на конструирането на методология за емпиричното изучаване на 

„икономиката в сянка“. Основополагащи в това отношение са следните тези 

на неоинституционалната парадигма: 

a) Централното концептуално ядро на неоинституционалната парадигма е 

презумпцията за институциите като „рамки, създавани от хората, за 

структурирането на политическите, икономическите и социалните 

взаимодействия” (Williamson, 1996). Неоинституционалното 

направление разглежда институциите като ключ за обяснението на 

социално икономическата промяна (Williamson, 1975; Arthur, 1988; 

North, 1981, 1990). Понятията „институции”, „институционална рамка”, 

„нарастваща възвръщаемост”, „транзакционни разходи” са 

последователно развити и обогатени, но се приема, че в теоретично 

отношение разработките на Норт съдържат най-пълна и 

систематизирана аргументация на концепцията за институциите като 

определител на социалното и икономическото развитие, най-

убедително са обосновани взаимодействията между институционалната 

среда и икономическите резултати; 

b) Институциите се разглеждат като определители и в този смисъл 

ограничители на човешкото поведение. Самото съществуване на 

институциите предопределя неизбежността на транзакционните 
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разходи – нещо повече, институциите са индикатор за определяне 

степента на развитост на институционалната среда. „Главната роля на 

институциите в едно общество е да намалят неопределеността, като 

поставят основата на стабилна (но не непременно ефективна) 

структура на човешките взаимодействия.” (Норт, 2000: 16). 

Институциите са „правилата на играта в едно общество, или по-

формално казано, ограниченията, наложени от хората, които оформят 

човешките взаимодействия.” (Норт, 2000: 12); 

c) Институциите се поставят в основата на разбирането за природата 

на неформалните икономически практики. Целта на институциите 

(правилата) е да определят начина, по който се играе играта. Но целта 

на играчите е да спечелят играта – „чрез комбинация от умения, 

стратегия и взаимодействие; с честни и понякога с нечестни средства” 

(Норт, 200: 14). Така приемайки теорията на индивидуалния избор като 

рационална аргументация за конструирането на „логически хомогенен и 

емпирически проверяем набор от хипотези за човешкото поведение”, се 

изгражда теорията за институционалната промяна. Играчите са 

предварително известени за правилата на играта и правят съзнателен 

избор на начина, по който ще играят играта; 

d) Съществено важно допускане на неоинституционалната парадигма е 

обвързването на мотивацията за избор на играчите със 

способността на играчите да дешифрират средата. Оказва се, че 

изборът зависи основно от предварителната информация за ключовите 

компоненти на играта - познаването на правилата на играта е първото 

необходимо условие, но още по-важното условие е умението да се 

дешифрира средата. Дешифрирането на средата е поликомпонентен 

процес, целта на който е посредством осмисляне на информацията 

за средата да се конструира релевантно поведение, гарантиращо 

максимална полезност. Дешифрирането на средата е свързано с 

разходи, които Норт нарича транзакционни7: това всички тези разходи, 

                                                 
7 Изначално Норт въвежда разграничение на разходите на трансформационни и транзакционни. 
Първите включват вложените ресурси в производството (земя, труд, капитал), а вторите са 
разходите по транзактиране (правото на собственост, правото на получаване на приходи от 
собствеността, правото на изключване и правото на размяна). 
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които са необходими за измерване свойствата на подлежащата на 

размяна, както и разходите по защита на права, контролирането и 

привеждането в действие на споразуменията по размяната (Стоева, 

2004: 37). Политическите и икономическите транзакционни разхо ди, 

допълнени от субективните схващания на играчите, формират 

решението за избор на играчите в една или друга ситуация. Сборът от 

избори обаче не винаги води до подобряване на икономическото 

благосъстояние – както на индивидуално ниво, така и в рамките на 

обществото като система. Това се дължи на факта, че институциите 

имат двояко въздействие – те предпоставят развитието на 

елементи на растежа, но съдържат в себе си и други елементи, 

които спъват развитието. Затова институционалната промяна е 

изначално заложена като вътрешен механизъм за саморазвитие на 

институционалната рамка; 

e) Развитието на понятието транзакционни разходи (Р. Коуз, О. 

Уилямсън, Д. Норт8) е изключително важно в контекста на емпиричното 

изучаване на сенчестите икономически дейности. Ясното отграничаване 

на понятията трансформационни и транзакционни разходи е 

ключово въобще за развитието на неоинституционалната парадигма, а 

за целите на емпиричното изследване на неформалните практики 

разбирането на съдържанието на двата вида разходи е абсолютно 

необходимо, тъй като обяснява поведението на икономическите играчи 

в една или друга конкретна среда. Трансформационните разходи 

включват вложените ресурси в производството (земя, труд, капитал), а 

транзакционни са всички онези разходи, които се извършват по 

сключването и осъществяването на сделката: тук се включват правото 

на собственост, правото на получаване на приходи от собствеността, 

                                                 
8 По-ранните изследвания на Дъглас Норт (1961-1966) за икономическия растеж и 
благосъстоянието на американското общество, както и вграждането на институционалния анализ 
в контекста на стопанската история са причината Норт да бъде отнасян към „новата 
икономическа история” или клиометрията. Теорията на Норт за институциите, 
институционалната промяна и икономическите резултати се приема като важен трасиращ етап в 
развитието на клиометрията. Норт акцентира върху доминиращата роля на политическите 
(правните) норми и правата на собственост за икономическото развитие, докато в същото време 
допускането му за комбинираното влияние на формалните и неформалните ограничения върху 
транзакционните разходи е отглас от стария институционализъм (Нуреев и Латов, 2000). 
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правото на изключване и правото на размяна. В специализираната 

литература се приема, че Д. Норт доразвива теорията за 

транзакционните разходи, като я свързва с теорията за правото на 

собственост и я прилага спрямо стопанската история9. В резултат 

развитието на институционалната среда се тълкува като исторически 

формиращ се фактор за детерминиране на стопанското поведение на 

пазарните субекти; 

f) За изучаването на сенчестите икономически дейности важни 

методологически последствия има разграничаването на понятията 

„институции” и „организации” – ако първите са самите правила на 

играта, вторите обозначават структурите, възникващи като следствие 

от самите правила10. Основополагащи са институциите, а организациите 

са агент на институционалната промяна. Имплицитната диалектичност 

в системата „институции-организации” насочва изследователския 

интерес към обяснение на взаимодействията между институциите и 

организациите. В контекста на разработването на изследователски 

                                                 
9 Приема се, че неоинституционалната парадигма черпи своите концептуални основания от 1) 
неокласическата парадигма и от 2) „стария” институционализъм. Теоретическото кредо на 
„стария” институционализъм се формира от К. Маркс, Т. Веблен, К. Полани, Дж. К. Гълбрайт. Във 
фундаменталния си труд „Капиталът” (1867) Маркс използва широко принципът на холизма и 
тезисът на институционалния детерминизъм - пример за това, според Олейник, е теорията за 
първоначалното натрупване на капитала, в която Маркс 1) обособява ролята на организационната 
форма върху процеса на производството и размяната и 2) проследява влиянието на издаваните 
кралски укази (Хенри VІІ, Хенри VІІІ и Крал І) за формирането на пазара на наемния труд и 
системата на капиталистическото наемане. Полани, от своя страна, е убеден, че именно намесата 
на държавата е в основата на формирането на пазара като институция, а в частност държавното 
регулиране рамкира специфичността на пазара на труда. Веблен (1899) прилага принципа на 
холизма за обяснение на човешките навици и тяхното прерастване в образци на социално 
приемливо икономическо и политическо поведение. Гълбрайт (1967, 1973) развива концептуално 
важното допускане за ролята на информацията за поведението на пазарните субекти – тъй като 
никой от пазарните субекти не разполага с пълен обем от информация, по необходимост 
пазарните субекти се организират в техноструктури, в които частните знания на отделните 
субекти се акумулират и придобиват завършеност. Това е началото на ерата на смяната на субекта 
на властта - от отделните личности към груповите индивидуалности. Още по-важното 
последствие, според Гълбрайт е, че техноструктурите се превръщат в детерминиращи фактори за 
поведението на индивидите – така личностните характеристики се превръщат във функция на 
институционалната среда (Олейник, 2002). 
10 Организациите от своя страна имат крайно хетерогенен характер – това са политически органи 
(политически партии, сенат, органи на местната власт, контролни агенции, изпълнителни 
агенции), икономически органи (фирми, семейни ферми, кооперативи, синдикални организации), 
социални (асоциации, клубове, църкви) и образователни органи (училища, университети, 
преквалификационни центрове). Формата и съдържанието на организациите се предопределят от 
институциите (институционалната рамка), но организациите от своя страна също влияят върху 
развитието на институционалната рамка. С развитието на организациите се повишава тяхната 
ефективност като структури, а успоредно с това се променя и способността им да променят 
институционалната рамка (Чандлър, 1977). 



„Икономика в сянка“ 

42 

инструменти за емпирично изследване на проекциите на „икономиката 

в сянка“, това разграничение се конкретизира – при изследванията 

отделно се установяват нагласите на пазарните субекти към 

институциите, от една страна и към организациите, от друга страна. 

Сравнителният анализ на двата типа нагласи позволява да се 

идентифицират някои основни характеристики на неформалните 

икономически дейности и на тази основа да се предложи 

социологическа обосновка за релевантните подходи спрямо 

неформалните икономически дейности; 

g) Друга важна онтологическа предпоставка за емпиричното 

изучаване на неформалните икономически дейности е разбирането 

за природата на институциите – те са сложни, хетерогенни, 

динамични, но още по-важното е, че включват в себе си не само 

формално създадените правила (закони, наредби, регулации), но и 

типичните неписани поведенчески регулации, които са „основополагащи 

и допълват формалните” (Норт, 2000). Точно това широко тълкуване на 

институциите дава ключа към обяснението на детерминиращата сила 

на институционалната матрица - силата на институциите е в тяхната 

динамичност и податливост на промяна. Нещо повече, социалната 

промяна се извършва чрез предефиниране на институциите, което 

често е резултат от взаимодействието между формалното и 

неформалното. Институциите по необходимост произвеждат 

организации (механизми), чрез които се легитимират. 

Институционалната промяна е двигателят на социалната промяна. 

Механизмът на социалната промяна може да бъде разбран единствено в 

контекста на имплицитно заложена постъпателна динамичност на 

институциите – те се променят, но не с прекъсване, а постъпателно. 

Сложната им социална тъкан е податлива на реорганизации, в това 

число и на тотално предефиниране, но колкото по-радикално се 

променят институциите, толкова по-големи са произтичащите от това 

транзакционни разходи. Съществено важната особеност на 

институционалната промяна е нейната приемственост – промяната се 

извършва постъпателно, без сътресения и формира зависима от 
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изминатия път траектория на институционалната промяна 

(Чавдарова, 2001; Стоева, 2004). 

За целите на емпиричното изследване на „икономиката в сянка“, 

институционалният „ключ” се приема като основната икономическа 

платформа, в контекста на която се обосновават и разработват релевантни 

методологически подходи. Критичното осмисляне на концептуалните ядра на 

неоинституционалната парадигма11 показва тяхната инструментална 

релевантност за конструирането на методология за емпирично изследване на 

„икономиката в сянка“. По-конкретно, те могат да бъдат инкорпорирани в 

теоретичния модел на обекта на изследването и да послужат като основа за 

формулирането на хипотези на изследването, а също така и при 

разработването на система от емпирични индикатори за изучаването на 

„икономиката в сянка“. Допълнена със социологическите реконструкции на 

неформалността като един от принципите на функциониране на 

съвременните общества, неоинституционалната парадигма съдържа 

огромен евристичен потенциал – както за емпиричното изследване на 

неформалните икономически дейности, така и за тълкуването на емпирично 

набираните данни и в последствие за извличане на нови теоретични 

конструкти, обясняващи неформалното икономическо поведение в 

глобализиращото се общество. 

2. Европейски и световни тенденции в изследването на 

неформалните икономически дейности 

В контекста на глобализиращия се свят и функционирането на 

националните икономики като взаимно свързани, силно зависещи една от друга 

системи, неформалните икономически дейности се интерпретират като 

паралелна икономическа реалност, оказваща влияние както върху динамиката и 

тенденциите в развитието на националните икономики и отделните региони, 

така и за детерминирането на икономическия растеж в световен мащаб. 

Анализът на раждането и утвърждаването на предметното поле на 

                                                 
11 Неоинституционалната парадигма се разработва основно от икономическата наука, но поради 
съдържащия се в нея инструментален потенциал става предмет на разглеждане и от 
социологията. Социологическите интерпретации обаче следват концептуалните ядра от 
икономическите теории и в този смисъл може да се твърди, че поне до този момент 
социологическите теории за неформалността са рефлексия на икономическите. 
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изследванията на неформалния сектор показва, че в рамките на последните две 

десетилетия сенчестите икономически дейности се превръщат в един от 

централните изследователски фокуси. Доказателство за това са увеличаващият се 

брой теоретични и емпирични изследвания на различни аспекти на 

неформалните икономически дейности. Международната организация на труда 

(МОТ), Световна банка, Международният валутен фонд (МВФ) и Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) превръщат изследванията на 

неформалните дейности в един от своите постоянни приоритети. 

Първоначално темата се разработва от световно утвърдени антрополози и 

икономисти (Koch & Grupp, 1980; Tanzi, 1982; Frey & Weck, 1983; Feige, 1979; 

Welfens, 1992; Thomas, 1999; Fagan & Burchell, 2002; Van Eyck, 2003; Euwals & 

Hogerbrugge, 2004; Schneider, 1998), а на един по-късен етап в дебата се включват 

и транзитолози, политолози и социолози (Grossman, 1982; Корягина, 1990; 

Манусов, 1996; Глинкина, 1996, 2001; Ярыгина, 1999; 2001; Латов, 2000; Радаев, 

1999, 2000; Чавдарова, 2000; Стоева, 2005). 

Но както е известно, формирането на концептуалното „твърдо ядро” и 

„защитната обвивка” на всяка нова теория е сложен, динамичен, изпълнен с 

противоречия процес (Олейник, 2002)12. За да се стигне до ясното дефиниране на 

онтологичното (предметното) поле и произтичащите от това епистемологични 

ограничения, трябва да се преодолеят поредица от методологически трудности. 

Първата група от предизвикателства е свързана дефинирането на обекта на 

изследване и оптимизиране на подходите за изследване. 

В случая с неформалната икономика дефинирането на самия обект на 

изследване се оказва първият остро дискутиран методологически проблем. 

2.1. Дефиниране на предмета и обекта на изследване 

Един от критериите за развитост на дадена предметна област е 

разработеността на понятийния апарат, с който се описват, наблюдават, измерват 

и интерпретират обектите на изследване. Наличието на множество понятия и 

липсата на един общо приет научен апарат за обекта на изследване е категоричен 

                                                 
12 Олейник възприема принципите за епистемологически анализ на Имре Лакатош, според когото 
всяка теория има своето твърдо ядро, състоящо се от категорични, твърдения, които в своята 
съвкупност формират парадигмалната специфика на подхода. Ядрото е константата, то не 
подлежи на промени в рамките на тази теория, за разлика от т.н. защитна обвивка, която в 
процеса на развитие на теорията може да претърпи промени. 
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признак за това, че изследванията в тази специфична предметна област се 

намират все още в началните си фази, когато трябва да се прецизират, 

обосновават и доказват както онтологическото (предметното) поле, така и 

специфичните подходи и методи за изследване на предметното поле. 

Дори и чисто количественият анализ на използваните понятия при 

изследванията върху неформалните икономически дейности (брой понятия, 

особености в тяхното дефиниране и честота на тяхното използване) показва, че 

по този първи ключов пункт има сериозни методологически проблеми. 

В световната и европейската изследователска практика се използват поне 

25 понятия и всички те имат претенциите да обозначават един и същ обект - 

неформалните икономически дейности: неформална икономика, „икономика в 

сянка“, сива, скрита, черна, цветна, нелегална, подземна, тайна, сенчеста, 

невидима, неофициална, нерегистрирана, нерегулирана, маргинална, 

двойна, двойствена, паралелна, нередовна, непазарна, алтернативна, 

домашна, социална, комунална, експолярна. 

Най-често използвани като синоними, изредените понятия служат за 

описанието на тази част от икономическите дейности, които се извършват в 

нарушение на формално съществуващите правила. Многообразието от 

използвани понятия, в това число и различията при тяхното разбиране и 

дефиниране, подсказва, че става въпрос за многопластово и хетерогенно явление 

с множество различни аспекти на проявление. Всяко от предложените понятия 

има своите рационални основания и очевидно е инструментално полезно в 

контекста на конкретно провежданите изследвания. 

Всички тези понятия служат за обозначаването на дейностите, при които са 

налице систематични или частични нарушения на финансовата дисциплина, 

данъчното, здравното и осигурителното законодателство. Обединяващата 

характеристика на този род дейности е, че независимо от различната им природа, 

проявления, обхват и социално икономически ефекти, те остават „в сянка”, 

„скрити”, „невидими” и „неотчетени” пред държавата – поради липса на 

информация както за обемите и резултатите от тези дейности, така и за 

финансовите показатели на икономическите субекти, извършващи тези видове 

дейности (годишен оборот, обем от реализирани стоки или услуги, реализирана 

печалба). 
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Анализът на европейската и световната изследователска практика в 

областта на неформалните икономически дейности позволява множеството от 25 

понятия да бъде сведено до 10 понятия, които се използват относително най-

често. Тук понятията се посочват в низходящ ред според честотата на тяхната 

употреба13 в световната и европейската изследователска практика и за всяко от 

тях се предлага консенсусно възприетата сводна дефиниция: 

1. Неформална икономика (Informal economy). Неформалната 

икономика се приема като съвкупност от дейности, осъществени било 

поради необходимостта да се компенсира липсата на достатъчно доходи 

в официалната (легалната) икономика, било поради високата норма на 

печалба и доходи, които се генерират чрез занижени или скрити от 

отчетност приходи и разходи в разрешената икономическа дейност, 

било директно от незаконна дейност. Тази съвкупна работна 

дефиниция позволява разглеждането на явлението във възможно най-

широкия му обхват - от извършвана в домашното стопанство 

незаплатена работа, работата за съседи и обществени организации и 

прочие, до укритите доходи от законната икономика и неотчетеното 

производство от регистрирани стопански субекти с цел избягване на 

данъци, продукцията на нерегистрирани производствени единици, вкл. 

и доходите от кражби на работното място, до тези видове 

предприемачество, в рамките на които се произвеждат продукти или се 

осигуряват услуги, чието производство, продажби или разпространение 

е обикновено забранено от закона. 

2. Неформален сектор (Informal sector). Неформалният сектор се приема 

като съвкупност от дейности, извършвани с мотива да се търси 

собствено препитание поради факта, че другите сектори на 

икономиката (селско стопанство, едри модерни предприятия, 

обществено-административни дейности) не са в състояние да наемат 

работна сила с темповете, с които тя расте и се предлага. 

3. Сенчеста икономика (Shadow economy). Обхваща разрешените от 

                                                 
13 Тези резултати са извлечени от проведените две проучвания по литeратурни източници (desk 
research) на световните и европейските изследователски практики за изучаване на неформалните 
икономически дейности. Проучванията са осъществени от авторката на настоящия труд за целите 
на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. 
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закона икономически дейности, при извършването на които се правят 

различни по характер нарушения на регулациите. Приема се, че в 

основата на нарушенията са финансовите съображения за получаването 

на приходи, които не се декларират пред държавните статистики, както 

и желанието да се намали тежестта на административните регулации, 

спазването на които води до значително повишаване на така 

наречените транзакционни разходи. 

4. Скрита икономика (Hidden economy). Извършване на разрешени от 

закона дейности, но от лица, които нямат лиценз за този вид дейност: 

наемен труд за друг работодател или развиване на собствен бизнес с 

използване на работно време и ресурсите на работното място на 

основния работодател; търговия с крадени от работното място стоки; 

натурална (и необлагаема) размяна на услуги между професионалисти. 

5. Сива икономика (Grеy economy). Сивата икономика включва 

недекларираното законно производство на стоки и услуги, но също така 

и производството на незаконни стоки и услуги и доходите от кражби на 

работното място. 

6. Незаявена, несъобщена икономика (Unreported economy). Включва 

извършването на законни дейности, реализацията на които и печалбите 

от които остават скрити за държавните статистики. 

7. Нерегистрирана (Unrecorded economy). Свързва се с полагането на 

нерегистриран наемен труд: редовен, изцяло или частично 

нерегистриран, в редовно регистрирани или нерегистрирани 

предприятия, сезонен, в празнични дни, случаен, нерегистрирана 

надомна работа върху принципа на под-договарянето. Самонаемане: 

изцяло нерегистриран собствен бизнес (търговци без разрешително; 

частни услуги; подземни работилници и предприятия), частично 

нерегистрирана дейност в официална фирма. Обобщаващата 

характеристика е извършването на разрешени дейности от 

нерегистрирани единици (легални дейности, но нелегални 

извършители). 

8. Подземна икономика (Underground economy). Тя обхваща 

създаването на продукти или осигуряването на услуги, чието 
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производство не е забранено от закона, но е преднамерено скривано от 

обществените власти – данъчни, митнически, социални, статистически 

и др. 

9. Нелегална икономика (Illegal economy). Проституция, сутеньорство, 

наркотрафик, незаконна търговия с оръжие, коли, контрабанда с 

цигари, алкохол, петрол и др.; кражби и дейности и операции по 

производство и пласиране на стоки и услуги, забранени от закона. 

10. Черна икономика (Black economy). Икономически дейности, 

забранени от закона, като напр. производство и търговия с наркотици, 

нелегален трафик на хора, проституция, организиране на хазартни игри 

без лиценз, нелегално производство и търговия с филмови копия, 

звукозаписи, компютърен софтуер и др.под. без заплатени авторски 

права. 

Приведените понятия и техните дефиниции са достатъчно индикативни за 

сложните процеси, с които е свързано търсенето на единен понятиен апарат. 

Прави впечатление, че в съдържателно отношение дефинициите се припокриват, 

отделни елементи присъстват в повече от една дефиниции, при това обектът на 

изследване се разбира и интерпретира по различен начин. Различни са 

елементите на обекта на изследването, не са еднакви и представите за функциите 

на тези елементи и последствията от тях за социално икономическия живот. Така 

например, част от дефинициите се отнасят до разрешените от закона дейности, 

докато други реферират към извършването на криминални дейности. Но 

проблемът е, че всички приведени дефиниции се използват като синоними в 

изследователското пространство и с претенциите, че с тяхна помощ се наблюдава, 

измерва и обяснява един и същ обект от икономическата система. 

В търсене на яснота по въпроса полезен се оказва прегледът на понятийния 

апарат, възприет от институциите, които провеждат систематични и 

продължителни във времето изследвания върху неформалните икономически 

дейности. 

В измерванията и аналитичните доклади на Международната 

организация по труда (МОТ)14 се използва понятието неформална икономика 

                                                 
14 Европейската статистика и европейската изследователска мисъл използват като синоними 
понятията „ненаблюдавана икономика”, „неотчетена икономическа дейност”, „скрита” и „сива 
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(informal economy): 

“Неформалната икономика се отнася до всички икономически дейности, 

извършвани от юридически или физически лица, които по силата на закона или на 

практика не са уредени в необходимата степен от нормативната уредба. Тези 

дейности не са обхванати от законодателната уредба, което означава, че те не 

попадат в приложното поле на нито един закон/нормативен акт.” 

(Международна организация на труда). 

Цитираната дефиниция на понятието неформална икономика се използва и 

в момента като основа за провеждането на измервания на неформалните 

икономически практики. Дефиницията обаче има два съществени съдържателни 

недостатъка. С нея имплицитно се приема, че неформални са тези дейности, които 

не са обхванати/уредени от законодателни регулации. Но практиката показва, че 

значителна част от неформалните практики са продукт на нарушения на 

съществуващите регулации, т.е. проблемът не е в това, че има дейности, 

необхванати от законодателя, а в това, че съществуващите нормативни регулации 

не се спазват от стопанските субекти. Другият недостатък на дефиницията е, че 

обхватът на неформалните дейности не е пълен – дефиницията визира само един 

елемент от неформалната икономика (недекларираният труд и нерегистрираната 

заетост). Така се оказва, че възприетата от МОТ дефиниция е непълна в 

съдържателно отношение и неточна по отношение на характера на 

неформалните дейности. Въпреки това тя продължава да служи като една от 

референтните концептуални отправни точки при изследването на неформалните 

икономически практики. 

Инструментално полезни за емпиричното изследване на сенчестите 

дейности са специализираните методологически наръчници на Организацията 

за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)15. От 1997 г. насам ОИСР 

работи с понятието „неформални дейности” и се него се обозначават 

икономическите дейности, извършвани от домакинствата и от малките 

                                                                                                                                                         
икономика” (http://www.oecd.org/dataoecd /6/12/2464311.pdf; http://stats.oecd.org/glossary/ 
detail.asp?ID=1229). Между народната организация на труда (МОТ) (http://www.ilo.org/global/lang-
-en/index.htm ) въвежда понятието „неформална икономика” и с него описва и категоризира 
проявите на нерегулирана заетост, предлага подходи за измерването й с подходящи индикатори. 

15. Framework for the Measurement of Unrecorded Economic Activities in Transition Economies. 
Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, 1997, p. 11. 

http://www.oecd.org/dataoecd%20/6/12/2464311.pdf
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1229
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1229
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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икономически единици, в които се работи на „семейни начала”. Неформалните 

икономически дейности се разглеждат като специфичен вид дейности, за 

осъществяването на които не се създават „формални” работни помещения, 

трудът се извършва от членовете на семейството16. Неформалните дейности се 

различават от скритите икономически дейности (hidden) - последните се 

разглеждат като дейности, при които е налице съзнателно прикриване 

(замаскиране) на резултатите от извършваните производствени дейности. 

Впрочем, в изследванията на ОИСР едновременно се лансират няколко понятия, 

които се разглеждат като синоними - неформални дейности, скрити дейности и 

икономика в сянка. 

Но като се изключи липсата на единен понятиен апарат, в методологическо 

отношение изследванията на ОИСР са ценни с ясното разграничаване на 

нелегалните (illegal) и легалните (разрешените от закона) дейности. Най-общо 

се разграничават два основни типа нелегални икономически дейности: 

 Извършване на забранени от закона дейности: производство на 

продукти или услуги, чието разпространение е криминализирано по 

смисъла на действащото законодателство (типични примери за това са 

наркотиците, проституцията и др.). 

 Извършване на разрешени от закона дейности, но от 

неоторизирани субекти (официално регистрирани и лицензирани 

производители). Разликата с първия вид нелегални дейности е 

съществена – в този случай нелегални са субектите, които извършват 

иначе разрешени от закона дейности. 

Две от водещите институции в наблюдението и анализирането на 

икономическите процеси в световен мащаб - Световна банка и МВФ, измежду 

всички възможни работни понятия възприемат конструкта „икономика в сянка“ 

(shadow economy). В най-чист вид понятието е дефинирано от екипа на 

австрийския икономист Шнайдер, който повече от 30 години извършва 

специализирани изследвания върху неформалните икономически дейности и 

методите за тяхното измерване. Шнайдер лансира дефиницията на сенчестата 

икономика/икономиката в сянка като „законно производство на стоки и услуги, 

                                                 
16 Williams, C.C. and Renooy, P., (2009), MEASURES TO TACKLE UNDECLARED WORK IN THE EUROPEAN 
UNION,2009, р 36-39. 
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свързани с пазара, което е  преднамерено укрито от публичните власти с цел: да 

се отбегне плащането на доходи, ДДС и други данъци; да се избегне плащането на 

социално-осигурителни вноски; да се избегне съблюдаването на определени 

законодателни стандарти на пазара на труда, като минимални заплати, 

максимална продължителност на работното време, стандарти по безопасност и 

здраве при работа; и да се заобиколи необходимостта да се спазят някои 

административни процедури, като попълване на статистически въпросници или 

други административни формуляри.” 17 

Конструктът shadow economy получава широка приемственост в 

англосаксонския свят и постепенно се утвърждава като един от термините, с  

които се обяснява широкия континуум от неформални дейности. 

Но въпреки това консенсус по отношение на възприемането на 

оптималното понятие все още няма. Доказателство за това е фактът, че 

европейските изследователи продължават да използват като синоними поне 

три основни понятия (конструкта) - „икономика в сянка”, „нерегистрирана 

икономика” и „сива икономика”, с които описват неотчетените икономически 

дейности на легално съществуващите икономически субекти. Фокусът на тези 

изследвания е измерване на стойностите на макро или микро икономически 

показатели, по които се съди за нивата на сенчестите икономически дейности, 

оставащи неотчетени пред лицето на държавата. 

И така, независимо от множеството проведени теоретични изследвания 

върху неформалните икономически дейности, слабата разработеност на 

използвания за тези цели понятиен апарат не е преодоляна. Самият факт, че се 

открояват поне 10 конструкта, които се употребяват като синоними, повдига два 

съществено важни въпроса: 

1) Защо един и същ обект на изследване се дефинира с помощта на 

множество паралелно съществуващи понятия? 

2) Но още по-сериозният въпрос е защо след като предметното поле се 

развива поне четири десетилетия, и до днес липсва консенсусно приет научен 

                                                 
17. Виж: Schneider, Fr., The Shadow Economy in Europe. Using payment systems to combat the shadow 
economy, A.T. Kearney, Inc. Marketing & Communications, 2009, рр. 2-16; Schneider, Fr., Shadow 
Economies and Corruption in Transition Countries; Some Preliminary Findings, 2007, 4-6 р.; Schneider, 
Fr., Shadow Economies of 145 Countries All Over the World: estimation Results over the Period 1999 to 
2003, 2005, рр.3-4;. 
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апарат. Анализът на изследователската практика показва, че и до този момент 

нито едно от горепосочените понятия не си е извоювало статус на общо прието. 

Различните екипи използват понятия, които отразяват едни или други 

съдържателни елементи на изследваното явление и дефинициите на 

използваните понятия са съобразени с непосредствените цели и задачи на 

изследванията. Така водещият критерий при дефинирането на неформалните 

икономически дейности се оказва не собственото предметно поле и континуумът 

от структурни елементи на неформалните дейности, а по-скоро необходимостта 

да се отговори на непосредствената научно изследователска задача. 

Отговорът на поставените въпроси се съдържа в самия обект на 

изследване. От една страна, дейностите „не по правилата” са изключително 

хетерогенни и амбивалентни. В тях се обхващат такива дейности като 

извършване на нерегистрирана дейност, неспазване на правилата за отчитане на 

стопанската дейност, нарушаване на финансовата отчетност, но също така и 

дейности като размяна на продукти от натуралното стопанство, размяна/обмяна 

на труд, бартерни сделки (труд срещу дефицитни продукти) и др. 

Обединяващото между всички тези разнородни дейности е, че те не са 

криминализирани - макар че при тях се нарушават едни или други правила за 

стопанската дейност, в преобладаващата част от случаите се извършват 

дейности, разрешени от закона. Друг е въпросът, че в процеса на осъществяване 

на иначе легалните дейности може да се стигне до извършването на отделни 

актове или деяния, които са предмет на криминално преследване. 

Другият проблем идва от това, че неформалните икономически 

дейности изпълняват противоречиви социално икономически функции. Част 

от неформалните дейности имат компенсиращ характер и при тях доминират 

социалните функции. Това им придава статус на известна „социална 

легитимираност“ - тези дейности се извършват с мълчаливото съгласие на всички 

включени страни, пред очите на обществото. Тъй като тяхното извършване не се 

санкционира от закона, се създават условия за масовото им прилагане. Моралното 

основание е „така правят всички“. Друга немалка част от неформалните дейности 

обаче имат деструктивен характер и са на прага на криминализираните от закона 

действия. Тяхното извършване се осъжда от обществото и е обект на остри 

критики. Този тип дейности често се отнасят към черната икономика. 
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Хетерогенността на обекта на изследване се възпроизвежда както в 

подходите за изследване, така и в дефинициите за това какво ще се разбира под 

неформални икономически дейности. 

Но проблемът не е само количествен – освен че са много на брой, едни и 

същи понятия не се схващат еднозначно. Липсата на еднозначно тълкуване на 

едно и също понятие създава огромни методологически трудности пред 

емпиричното изучаване на неформалните икономически дейности и силно 

ограничава възможностите за сравнителни изследвания. Така например, едно 

от най-често използваните понятия „неформална икономика” се разбира и 

използва едновременно и в широк, и в по-тесен смисъл: 

 От една страна, понятието „неформална икономика” се употребява 

като най-общо родово понятие, с което се обхващат всички 

дейности, извършвани „извън” официално съществуващите 

официални регулации. В този смисъл се говори най-общо за 

официални (формални) икономически дейности и неофициални 

(неформални) икономически дейности. Съответно се прави 

разграничение на официална (формална) и неофициална (неформална) 

икономика; 

 Успоредно с това, в немалко изследвания понятието „неформална 

икономика” се употребява в много по-тесен смисъл – с него се 

обозначава натуралното стопанство (домашната икономика) и само 

тези дейности, които се извършват в рамките на домакинствата с цел 

производство и размяна на стоки и услуги. Употребявано по този начин, 

понятието „неформална икономика” визира само един от видовете 

неофициални икономически дейности. 

Така в изследователската практика понятието „неформална икономика” се 

използва едновременно и в двете посочени тълкувания. Вън от съмнение е, че 

получаваните по този начин емпирични данни не могат да бъдат сравнявани, тъй 

като се отнасят до коренно различни сегменти от социално икономическата 

действителност. В единия случай се изследват всички компоненти на 

неофициално извършваните стопански дейности, а в другия случай се изучават 

само един ограничен спектър от дейностите в домашната икономика. Ако в 

първия случай изследователите могат да имат рационални основания за 
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установяване на относителния дял на неформалните икономически практики, 

извършвани в рамките на една национална икономика, то във втория случай 

могат да се установят единствено относителните дялове и значимостта на 

натуралното стопанство в рамките на националната икономика. 

И не на последно място, независимо от утвърдилото се разбиране, че 

цитираните понятия могат да се употребяват като синоними, внимателното 

вникване в тяхното съдържание показва, че е налице смесване на понятия от 

различен род и характер. 

От гледна точка на прецизирането на понятийния апарат за 

изследване на неформалните дейности, съществено важно е най-напред да 

се направят опити за установяване субординацията между основните 

понятия и тяхната субординация по признака „род-вид”. Разгледани през 

тази призма, множеството използвани понятия биха могли да се 

систематизират по следния начин: 

 Понятията „неофициална”, „нерегистрирана”, „нерегулирана”, 

„неформална” имат обобщаващ характер общо за целия континуум от 

икономическите дейности, извършвани в нарушение на формалните 

правила и останали неотчетени пред държавните статистики. Те 

изпълняват функцията на родови понятия и могат да се употребяват 

като синоними. В основата на тяхното конституиране като родови 

понятия се поставя критерият неспазване на формално установените 

регулации за стопански живот; 

 Понятията „сенчеста икономика”, „икономика в сянка”, „сива 

икономика“ и „скрита икономика“ обозначават определен вид от 

неформалните икономически дейности. Тези понятия са 

взаимнозаменяеми и употребата им като синоними изглежда напълно 

логична. Критерият за тяхното разграничаване като видови понятия е 

извършването на разрешени от закона дейности, които остават 

частично или напълно скрити от официалната отчетност; 

 Понятията „подземна”, „черна” и „криминална икономика” служат за 

означаване на друг вид неформални дейности – тези, които имат 

престъпен характер и подлежат на наказателно-процесуално 

преследване. Тъй като описват един и същ сегмент от неформалността, 



„Икономика в сянка“ 

55 

трите понятия са в отношение на взаимна заменяемост, т.е. това е 

следващата група от понятия-синоними. Тяхната отграничаване в един 

вид е на основата на критерия извършване на дейности, подлежащи на 

законодателно преследване; 

 Понятията „домашна икономика”, домашно стопанство”, натурално 

стопанство” са последната група от понятия-синоними, с които се 

обозначава характерен вид неформални дейности. Обединяващият 

критерий при тях е извършването на стопански дейности в малки и 

средни размери, продуктите от които са предназначени за собствена 

употреба или се използват като еквивалент за размяна на принципите 

на натуралната обмяна. 

При дефинирането на неформалните икономически дейности 

допълнително затруднение идва от факта, че в специализираната литература 

липсва консенсус по отношение на определянето на структурната 

предназначеност на неформалните икономически дейности. Първоначално в 

изследванията на неформалните икономически практики се говори за 

неформален сектор и се подразбира полагането на неформален труд, т.е. 

заетост във икономически форми извън държавно и официално 

съществуващите. Ако се приеме, че неформалните практики в своята съвкупност 

са един определен сектор от икономиката на дадена страна, това означава този 

сектор да бъде разглеждан като противостоящ на официално съществуващите 

други икономически сектори. 

Но наистина ли става дума за отделен сектор, който може да бъде 

интерпретиран като хоризонтално съществуващ структурен елемент от 

икономическата система? Анализът на неформалните практики и механизмите за 

тяхното осъществяване показва, че неформалните практики са специфичен начин 

(модел) на осъществяване на стопанска дейност, който вертикално пронизва 

всички сфери на стопанския живот и в този смисъл представлява „неформална 

икономика”. Допускането е, че в рамките на официалната (формалната) 

икономика и дори благодарение на нейното съществуване се извършва 

съвкупност от други, неформални икономически дейности. Тъй като те обхващат 

всички сектори и икономически дейности, трябва да се разглеждат като 

паралелно съществуваща икономика. 
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В социологически аспект последствията от двата различни модуса на 

възприемане и тълкуване на неформалните икономически елементи са 

съществени. Анализът на неформалните икономически дейности показва, че 

обвързването им в един общ сектор не е правомерно: 

 Най-напред, защото неформалността като принцип пронизва 

всички структури и сегменти на стопанския живот и в този смисъл е 

вертикално организиращ принцип на стопанските дейности, които 

дублират или игнорират официално съществуващите законови 

регулации; 

 Второ, възприемането на неформалните дейности като отделен 

стопански сектор свежда тълкуването на неформалните 

икономически дейности до един ясно разграничим сегмент от 

икономическите действия на пазарните субекти, а такъв отделен 

сектор в стопанския живот няма. 

Интерпретирането на неформалните икономически дейности като отделен 

сектор в стопанския живот би означавало по изкуствен начин да се „съберат” 

несъбираеми дейности (като например, различни видове услуги, дребни 

занаятчийски дейности, дейности по домашното производство и др.). Едно такова 

тълкуване означава всички неформални дейности да се свържат в един общ 

сектор и да се разглеждат като противопоставящи се на всички останали сектори 

в националната икономика. Обединяващата характеристика на този род дейности 

би могла да бъде това, че всички те се извършват в нарушение на официалните 

правила. Но дори и това не дава основание тези дейности да се свързват в общ 

сектор – те присъстват във всички стопански сфери и се проявяват в множество 

разнородни лица. 

Ето защо от гледна точка на емпиричното изследване на неформалните 

икономически дейности по-рационално изглежда те да бъдат възприемани като 

паралелна икономическа реалност, която обхваща всички сфери и сектори на 

социално икономическия живот и изпълнява специфични социално 

икономически функции (в зависимост от характера на производството, 

особеностите на полагането на труд в тези сфери и типовете размяна, които 

дублира). 
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2.2. Традициите в подходите и методите 

Използват се няколко основни подхода - антропологически, 

социологически, статистически и макроикономически, в рамките на които се 

развиват релевантни методи за измерване, изследване и обяснение на 

неформалните икономически реалности. 

За целите на настоящия анализ в синтезиран вид се маркират основните 

категории подходи и методи, като по този начин се изяснява общия 

методологически контекст на провежданите в Европа измервания на 

неформалните икономически практики. 

Традиционно използваните подходи и методи за измерване на 

неформалната/сенчестата икономика са три категории – опосредствани, 

непосредствени и моделни: 

Първо, опосредстваните (косвени) методи се използват за определянето 

на общите размери (нивата) на сивата икономика и се базират на 

макроикономически показатели или други реално измерими показатели за 

стопанската дейност на икономическите субекти. Косвените методи извеждат 

размера на неформалната/сенчестата икономика от сравнението между 

макроикономически показатели (например, произведен национален доход и 

използването му за потребление, инвестиции и спестяване; потребена 

електроенергия и произведен от индустрията продукт; търсене на 

действителното парично обръщение и в отсъствие на облагане с данък; 

действителната безработица и вероятния удържан процент на участие на 

основата на възрастта и пола). Косвените методи използват един или повече 

макроикономически показатели, от промяната на които се направят заключения 

за развитието на сенчестата икономика във времето. В част от случаите като 

отделни показатели се разглеждат обективни фактори, които могат да играят 

ролята на предпоставки и „мотиватори” за сиви практики, като например 

данъчната тежест, сложността на данъчната система, интензитета на 

регулирането, данъчния морал (в смисъл на предразположението на индивидите 

да напуснат официалната си работа, за да отидат в сивата икономика, т.е. 

отношението на гражданите към държавата). 

1. Най-широко разпространеният подход от категорията на косвените 

методи е така нареченият метод на паричното търсене (currency demand 
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approach), въведен от Cagan през 1958 г., последователно усъвършенстван от 

Tanzi18 и широко използван от Schneider при неговите изследвания (1997-2005) 

Този подход се основава на приемането,че неформалните парични транзакции се 

извършват в брой - единственият инструмент за разплащане, който гарантира 

анонимност без да оставя забележими от властите следи. Оттук се прави 

допускането, че увеличаването на търсенето на пари в обръщение е косвен 

индикатор за повишаване относителния дял на неформалните (нерегулираните) 

сделки. Близък до метода на паричното търсене е транзакционният метод. 

Изходна точка при него е теоретичното уравнение на Фишер, което свързва 

количеството пари и скоростта на тяхното обръщение с равнището на цените и 

обема на продукцията. 

2. В подкрепа на монетарните подходи за установяване размера на сивия 

сектор в икономиката различни анализатори (най-очевидно при Schneider, 2000 

г.) акцентират върху съществуването на тясна връзка между сивата 

икономика и употребата на оборотни пари. В същия контекст Rogoff (1998 г.), 

след като констатира за страните от OECD19 процентно увеличение спрямо 

брутния продукт на паричното предлагане, доказва тезата, че една забележима 

част от парите в обръщение се задържа в сферата на сенчестата икономика. Друга 

по-нататъшна емпирична очевидност се защитава от Drehmann и Goodhart (2000 

г.) и се базира на паричните статистики, според които през 1997 г. един 

американец е притежавал средно дневно 900 $ в брой, а един германец около 1000 

DM - стойности, които са далече над необходимото за посрещане на ежедневните 

разходи. 

3. През 90-те години сравнително широко приложение получава 

монетарният подход за измерване размера на скритата икономика, който се 

основава на съпоставката между движението на банкнотите и на отчетения 

стокооборот в страната при отчитане на нивото на инфлация. 

4. Метод на отклонението на дохода от разхода. Този метод е известен 

още като ,,балансиране на ресурса и използването“, т.е. основан е на измерване на 

скритата икономика чрез статистиката на националния доход. 

                                                 
18 Economia Sommersa: deffinizioni e classificazioni – ricerca coordinate del professor Claudio Lucifora, 
Università di Milano, 2004 Borsa Lavoro Lombardia.  
19 Organisation for Economic Co-operation and Development (Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие). 
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5. Оценка на скритата икономика чрез потреблението на 

електричество. Методът се базира на допускането, че електрическата енергия е 

основен ресурс при всеки производствен процес. Поради това нарастването на 

потреблението на електрическа енергия следва да е обвързано с нарастване на 

икономическата активност. Методът съпоставя декларираните 

обороти/продажби и изразходваната електрическа енергия за 

производството/създаването на тези стоки и услуги. Ако е изразходвана повече 

електрическа енергия от необходимата за производството на декларираните 

обороти/продажби, това е индикатор за прикриване на реално извършени 

икономически дейности. Методът обаче има слабости, тъй като е възможно по-

ниските стойности на изразходвана електроенергия да се дължат на 

технологически подобрения и съкращаване на единицата време, необходимо за 

производството на единица продукция. 

6. Метод на отклонението на реалната от официалната заетост. При 

този метод размерът на скритата икономика се измерва чрез оценката на 

участието на работната сила в индустриалните дейности. Трудът е важен фактор 

във всяка производствена функция и чрез измерване на разликата между 

официално измерената и действителната заетост може (при определени 

допускания за производителността на труда) да се направи извод за 

съотношението регистрирана/нерегистрирана добавена стойност. 

7. Италианският метод е своеобразна разновидност на метода за 

отклонение на реалната от официалната заетост. Чрез стандартизирани 

въпросници се измерват параметрите на заетостта и осъществената 

производствена дейност, след което тези данни се съпоставят с допълнителни 

източници на данни за заетостта, по-специално се ползват данни от наблюдения 

на работната сила и преброяването на населението. 

8. В методологическо отношение оригинален е т.н. унгарски метод. 

Основното му допускане е, че в частния сектор данните за работната заплата и 

възнагражденията се занижават, за да се избегне плащането на вноски за здраво и 

социално осигуряване. Затова средните възнаграждения за труд в частния сектор 

се сравняват със средните възнаграждения в държавни предприятия и на базата 

на получаващите се разлики в заплащането на труда се правят изводи за нивото 

на сиви трудови отношения (работа с фиктивни договори и заплащане на 
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безотчетни пари „в брой” като допълнение към официално обявените 

заплащания за труд). Сравненията задължително се правят по сектори и могат да 

покажат нивата на сенчесто наемане на работна ръка, както и да очертаят 

потоците от „скрити” здравни и социални осигуровки. 

9. Метод за оценка на продукцията на домакинствата: оценява се само 

частта от продукцията на домашното стопанство, която се продава. Основен 

източник на информация са наблюденията на домакинските бюджети, балансите 

на селскостопанските продукти и статистиката на цените. 

10.  Метод, основаващ се на разходите на домакинствата: анализират се 

данните от наблюдението на домакинските бюджети, касаещи разходите на 

домакинствата за покупка на стоки и услуги - тези данни се сравняват с 

обявените ресурси (доходите) за придобиване на съответните стоки/услуги и ако 

се установи несъответствие между доходи и потребени стоки/услуги, това е 

индикатор за необявени доходи. Те от своя страна, могат да бъдат доходи от 

нерегистрирани дейности или доходи от други нетрудови доходи. Основният 

недостатък на метода е, че се основава на самооценки на лицата и поради това 

съществува риск от преднамерени неточности в подаваната информация – 

например, средно интелигентно лице ще се досети, че ако съобщи за потребени 

стоки/услуги на стойност видимо превишаваща доходите му, това може да 

предизвика съмнения за произхода на доходите. Но методът все пак се използва, 

като се разчита, че ако инструментът за набиране на информация е достатъчно 

детайлизиран (например, разбивка на разходите по седмици и по артикули), 

лицето дори и да има желание да съобщава изкривена (в своя полза) информация, 

ще се измори и ще започне да казва нещата такива, каквито са. 

11.  Инструментално полезен е методът за пряко наблюдение на 

градските, извънградските пазари и тържищата: методът позволява чрез 

преки наблюдения да се установи нивото на сивите транзакции, извършвани в 

рамките на едно тържище. Така едновременно се улавят сенчестите практики в 

два бранша – търговията (брой на реализираните сделки и спазването на 

изискванията за финансово-счетоводна отчетност) и селското стопанство 

(реализация на продукти от нерегистрирани дейности). 

Втората група подходи и методи е известна като „моделни”. Методите 

от тази категория са класически пример за иконометричен анализ. Основанията 
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на дизайнерите на моделния подход (Frey и Weck-Hanneman, 1984 г.; Giles, 1999) 

са повече от рационални: изтъква се очевидното присъствие на множество 

индикации за сив сектор във всички елементи от производството и състоянието 

на пазара на труда и се обосновава необходимостта от разширяване на 

измерванията. 

Основните методологически основания за конструирането на моделен 

подход са в желанието да се излезе отвъд монетарните показатели (като 

например, увеличението на транзакциите в брой), но също така в показателите за 

производството и за състоянието на пазара на труда. Методологията се основава 

върху статистическата теория на латентните променливи, за чието измерване се 

прилага методът на факторния анализ. Някои автори разработват за тази цел 

модела MIMIC (Multiple Indicators, Multiple Causes). Това е структурен 

иконометричен модел, при който сивата икономика се третира като 

ненаблюдаема променлива, свързана от една страна с набор наблюдаеми 

показатели, отразяващи промените, от друга страна с набор променливи, също 

наблюдаеми, които се смятат за подбуждащи явлението. Тази група методи 

намира поддръжници в повечето европейски институции и се използва при 

сравнителни измервания  - най-вече, за целите на международните финансови 

институции и за статистически цели. 

Трето, последната голяма категория от методи за изследване на 

неформалните дейности са непосредствените (преките) методи. 

Функционалната им предназначеност е да се установят и анализират 

представите, нагласите и оценките на различни групи от населението за 

икономическите дейности, извършвани в нарушение на формалните правила. 

Най-общо казано, това са традиционно използваните в социологията 

количествени и качествени методи. Практиката показва, че изследователите 

прибягват най-често към добре изпитаните в методическо отношение 

количествени методи. Провеждат се представителни изследвания, при които 

набирането на информацията се извършва или по метода на анкетното 

допитване, или по метода на стандартизираното интервю. Сравнително по-рядко 

се използва метода на полуструктурираното интервю, като един от сполучливите 

методически компромиси между стандартизираната визия на изследователя за 

изучаваното явление и възможността за получаване на спонтанно описание на 
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явлението от страна на респондентите. Най-рядко се използват класическите 

качествени методики – методите на фокус груповата дискусия и дълбочинното 

интервю. 

2.3. Най-новите тенденции 

Най-новите тенденции в измерването и обяснението на неформалните 

икономически практики доразвиват и обогатяват разгледаните вече основни 

подходи и методи. Все пак, налице са някои съществени промени в използването 

на основните групи подходи/методи, което се обяснява с променените 

потребности от производството на знание за целите на управлението на 

обществените системи. Това не означава, че се търси повече или по-малко знание 

– променена е самата структура на търсеното знание, променени са 

подходите за извличане на знанието от живата емпирия, променени са 

обяснителните схеми, както са променени и областите на употреба на 

създаваното знание. Знание, създаващо незнание (в разбирането на Минев, 

2011). 

При тази забележка за настъпилата промяна в търсенето на знание, през 

последните десетина години (2000-2012 г.) в световната и европейската традиция 

за измерване на неотчетените икономически дейности, могат да се отграничат 

три устойчиво развиващи се тенденции: 

1) Развитие и утвърждаване на статистическия подход. Този процес е 

продиктуван от необходимостта от унифициране на методиките на 

статистическите институции в европейските страни с цел успешното обхващане 

на икономическите дейности, оставащи „невидими” за националните статистики 

и държавните бюджети. Логично, при този подход се работи с понятието 

„нерегистрирана икономика”, а хипотезите се конструират в рамките на 

схващането, че една част от реално опериращите икономически субекти създават 

и преразпределят стоки и блага, върху които не плащат данъци и акцизи, с което 

се ощетяват хазната, държавата и обществото като цяло. 

2) Другата тенденция е в усъвършенстването и засиленото прилагане 

на моделния или иконометричния подход. Този подход отразява наложилата 

се след 2002 г. европейска изследователска тенденция за дефиниране на сивите 

практики като действия, извършвани от легално съществуващи икономически 
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субекти. Важен елемент от подхода е ясното разграничаване на сивите практики 

от криминализираните дейности, т.е. онова, което се включва в понятието „черна 

икономика”. Моделният подход се използва приоритетно за измервания на 

стойностите на макро или микро икономически показатели, по които се съди за 

нивата на сенчестите икономически дейности, оставащи неотчетени пред лицето 

на държавата. През годините 2000-2012 г. моделният подход се превръща в 

истинско предизвикателство за икономисти и статистици, свидетелство за което 

е фактът, че екипи от водещи европейски центрове полагат усилия за неговото 

модифициране и развитие. Специално внимание се обръща върху 

усъвършенстването на моделните методи MIMIC (Multiple-Indicators-Multiple-

Causes) и DYMIMIC (Dynamic Multiple-Indicators-Multiple-Causes). 

Тази традиция се развива най-успешно от австрийските изследователи-

икономисти (Шнайдер и екип, 10, 2005: 3-4; 11, 2007: 4-6; 2011: 2-6). За целите на 

своите измервания, Шнайдер и екип приемат като най-подходящо понятието 

„икономика в сянка”. Шнайдер включва в DYMIMIC-моделите си следните 

променливи: 1) процент на пряко и непряко облагане с данъци (в това число, 

социално-осигурителни вноски и митнически мита като процент от БВП); 2) 

тежест на държавно регулиране (индекс на регулация); 3) равнище на 

безработица и БВП на глава от население, което според Шнайдер може да се 

тълкува като индикатор за статуса на „официалната” икономика; 4) коефициент 

на заетост (за населението 18-64 години), 5) годишен ръст на БВП и 6) годишно 

нарастване на местната валута на глава от населението. Според автора, всички 

оценъчни коефициенти на променливите са статистически значими, като двете 

променливи за данъчното бреме (социално-осигурителните вноски и 

митническите мита като процент от БВП) са с най-голяма тежест и в най-силна 

степен влияят върху размера на „икономиката в сянка“. На второ място по сила на 

влияние е коефициентът на безработица. 

3) Третата голяма група методи са директните методи, които се 

прилагат в контекста на социологическия подход. В сравнение с останалите 

два подхода, директните методи намират приложение за дълбочинното 

изследване на отделни аспекти на сивите практики и установяване на причинно-

факторните връзки и зависимости. С помощта на анкетни допитвания и 

интервюта, например, се правят целенасочени опити за описание на природата и 
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социално икономическите последствия от извършването на недеклариран труд, 

който бидейки елемент от надомната заетост обхваща значителни сегменти от 

работната ръка и изпълнява важни социално икономически функции. 

Директните методи се считат за адекватни при емпиричното изследване на 

степента на разпространение на сивите практики в рисковите отрасли 

(отраслите, които поради своята специфика предразполагат в най-висока степен 

към нарушаване на официалните регулации и правила). Разновидности на 

директните методи се прилагат широко за изследване мненията и представите на 

мениджърските екипи на фирмите/предприятията за причинно-факторната 

обусловеност на сенчестите практики, за установяване на браншовите отлики в 

проявленията на сивата икономика, за акумулиране на идеи за мерки и политики 

за ограничаване на сенчестите икономически дейности. 

Анализът на утвърдилите се през последните години в европейската 

практика подходи и методи за измерване на неотчетените икономически 

дейности позволява да се направи констатацията, че развитието на подходите 

за измерване на неформалните (нерегистрираните) икономически дейности 

е пряко свързано с потребностите от оптимизиране на процесите по 

набиране и обработване на изчерпателна информация за параметрите на 

националните икономики. В този контекст, напълно логично е засиленото 

развитие на статистическите методи, с помощта на които се въвеждат 

целенасочени наблюдения и оценки на съзнателно прикриваните от 

икономическите субекти дейности и на тази основа се правят дооценки за 

относителните нива на сивия сектор в рамките на националните икономики. 

Резултатите от направените дооценки имат висока управленска стойност, тъй 

като се използват като коригиращ коефициент при определянето на размера на 

БВП, а също така служат като отправна база при конструирането на политики за 

оптимизиране на преразпределителните и социално солидарните механизми на 

национално ниво. 

В познавателен смисъл, всеки от изброените подходи и методи има 

своите когнитивни предимства, но и своите ограничения или недостатъци, 

поради което полученото с тяхна помощ знание може да бъде в различна 

степен неадекватно, т.е. различно от действителното положение. До голяма 

степен тези различия се дължат на факта, че различните методики стъпват на 
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нееднакви базови дефиниции за сенчестите икономически дейности, най-

големите различия от които са по отношение на включването или не на „черната 

икономика” в обхвата на изследваните сенчести дейности. Логично, това води до 

получаването на различни по стойност оценки. Различията в оценките се 

засилват допълнително и от нееднаквите подходи в конструирането на 

инструментите, с които се набира търсената информация по изследваните 

признаци. Ето как, макар че изследват една и съща обективна икономическа 

реалност, отделните методи продуцират различни оценки за нивата на 

сивия сектор. 

Едва ли този факт трябва да бъде основание за тревога – той по-скоро е 

индикатор за наличието на различни по своя характер и функционални 

възможности „увеличителни призми”, през които се чете една и съща 

действителност. Но отговорността за продуцираното знание е голяма, тъй като 

измерванията на сивите практики се използват като основа за коригиране на 

една част от държавните политики, в това число фискалната, данъчната, 

кредитната, политиките за преразпределение на доходите и политиките на 

пазара на труда. Това от своя страна поставя изключително високи изисквания 

към конструирането на методологии за емпиричното изследване на 

неформалните практики. 

§3. Социологически реконструкции на неформалността 

3.1. Теоретично преосмисляне на корените на неформалността 

Българската изследователска линия в измерването и обяснението на 

сенчестите дейности в икономиката се развива в контекста на европейските 

традиции, критически преосмисля основните изследователски подходи и 

динамично адаптира измервателните си „лещи”, следвайки кривите на 

българския социално икономически дневен ред. 

Първите сериозни заявки за целенасочено изследване на природата, 

същността, детерминираността и проявленията на сенчестите икономически 

дейности са направени в средата на 90-те години на миналия век. Изследванията 

са проведени от екипи от академичните среди (Аврамов и Антонов, 1994; 

Атанасов, Тодорова, Тонева и Георгиева, 1994; Минев, Желязкова и 

Дерменджиева, 1995; Тодорова, 1996; Христосков, Шопов и Белева, 1996; 
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Чавдарова, 1996) и редица неправителствени организации, сред които най-

активни са Институтът за пазарна икономика (ИПИ), Центърът за икономическо 

развитие (ЦИР) и Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД). Изследванията 

осветляват различни аспекти на неформалните икономически дейности и 

поставят началото на теоретичното осмисляне на експертния дебат върху 

трансформационните процеси в българското общество. 

И макар проблемите на неформалността у нас да стават предмет на засилен 

изследователски интерес през годините на прехода към пазарна икономика, не 

бива да се остава с погрешното впечатление, че у нас неформалността в 

стопанския живот е родена от прехода – може обаче да се твърди, че след 1989 г. 

в нейното проблематизиране настъпва нов етап. Редица икономически и 

социално психологически анализи са свидетелство за това, че принципът на 

неформалността в българския политически, стопански и социален културен 

живот е разностранно дискутиран, без обаче да бъде изрично проблематизиран 

(Хаджийски, 1974; Смолет, 1985; Генчев, 1987). В блестящите си анализи на 

неформалната икономика у нас Чавдарова (2001) проследява историческото 

„случване” на принципа на неформалността и разкрива широкоспектърните му 

флуктуации в контекста на обществено историческото развитие на българското 

общество. Като възприема парадигмалния подход на Норт (теорията за 

зависимостта на развитието от изминатия път) Чавдарова доказва, че 

неформалността е неизбежна и отличителна характеристика на българското 

развитие: „Неформалността извира в обществото преди всичко като неизбежно 

съпътстващо явление, когато обществото повече или по-малко плавно променя 

своята регулативна система. В стремежа си да оцелеят отмиращите дейности 

приемат нерегулирани форми. Същите форми приемат и новопоявяващите се 

дейности в стремежа си да се наложат. Неформалната икономика винаги 

съпътства екстремните обществени ситуации, тъй като носи в себе си 

противоречието между формални правила и социални норми.” (Чавдарова, 2001: 

14). Невъзможността от пълно и изчерпващо себе си развитие (до степен на 

естествен преход към следващи форми на обществено икономическо устройство) 

белязва българския обществено исторически път с повтаряща се прекъсваемост, 

която се превръща в закономерност на развитието на българското общество. 

Българското общество е исторически детерминирано към неформалност, която 
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избликва всеки път когато поредното прекъсване в развитието води до 

„възпроизвеждане на дълбокото противоречие между формалните икономически 

конвенции и неформалните форми” (Чавдарова, 2001: 162). 

Тъй като са закономерен продукт от обществено историческото развитие 

на българското общество, неформалните икономически дейности неусетно си 

извоюват статуса на социално „легитимирани“ практики (Чавдарова, 2001). 

Тази теза и до този момент се възприема като дискусионна, но тъкмо в нея се 

крие ключът към разбирането на масовото възникване на неформални дейности 

в годините на прехода и устойчивото им възпроизвеждане в стопанския живот, 

независимо и въпреки прилаганите мерки за овладяване на неформалността 

(Ченгелова, 2012). 

Анализът на изследователските дейности от първите години на прехода 

показва, че през този период преобладават теоретико-концептуалните 

изследвания, докато емпиричните изследвания на неформалността са все 

още в зародишен стадий. Това е обяснимо и логично, тъй като българското 

общество е ситуация на цялостно политическо, икономическо и социално 

„преформатиране”, а това изисква сериозни теоретически усилия за осъзнаването 

на протичащите процеси. Поставя се началото на конструирането на релевантни 

обяснителни схеми – някои от тях с характер на общи теории, други – насочени 

към обяснението на отделни елементи от социално икономическата система. 

Паралелно с теоретическите реконструкции се извършват емпирични 

изследвания на неформалните икономически дейности като елемент от 

трансформиращото се социетално пространство. 

От социологическа гледна точка в първите години на прехода (1990-2000) 

са поставени съществено важни изследователски въпроси: 

1. Необходимостта от разработване на обяснителни схеми за транс-

формационните процеси в българското общество, в т.ч. „предефиниране” на 

разбирането за понятието „собственост” и флуктуациите на собствеността, 

индустриализацията в контекста на българския преход, флуктуациите на 

икономическата власт и социално икономическите последствия от това и др. 

Широко се коментират обосновките за възприемането на едни или други 

икономически политики и този дебат включва икономисти, политолози и 

социолози, както и активни граждански сдружения. 
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2. Разкриване на социално икономическите последствия от 

промените в структуроопределящите елементи от обществената система и 

превръщането им в елементи от ежедневието на трансформиращия се 

българин. Специално внимание се отделя на концептуализирането на масовата 

безработица и обяснението на нейната неизбежност в условията на българския 

преход. Констатират се тревожни тенденции за екзогенната привнесеност на 

безработицата: „Наложената на страната икономическа стратегия за „преход 

към пазарна икономика” предопределя масивна, дълготрайна и качествено 

специфична безработица. Социалната защитна мрежа има малко шансове да се 

справи с тази специфична безработица и влошава състоянието си при сблъсъка с 

нея.” (Минев, Желязкова и Дерменджиева, 1995: 184). 

3. Проблематизира се връзката (прехода) от наследената от времето 

на държавния социализъм неформалност (т.н. „втора икономика”) и новите й 

превъплъщения в резултат на трансформациите на българското общество 

(Чавдарова, 1996; Христосков, Шопов и Белева, 1996; Димитров, 1996; Бояджиева, 

1996). 

4. Поставя се началото на теоретическите опити за дефиниране на 

континуума на понятието неформални икономически дейности и 

разработването на емпирично приложими интерпретационни схеми 

(Чавдарова, 1996;). Систематизират се критериите за разграничаване на 

структурните елементи на неформалните икономически дейности (Тодорова, 

1996) и се правят първите научно обосновани опити за позиционирането на 

новата неформалност в контекста на трансформиращото се общество (Атанасов, 

Тодорова, Тонева и Георгиева, 1994). 

5. Започва изграждането на обяснителни модели за 

функционалната и същностната детерминираност на неформалността в 

икономическия живот. Интерпретационните модели се конструират с оглед на 

особеностите на българския преход – поради сложната органична преплетеност 

на социално икономическите аспекти на прехода, неговото теоретизиране е 

предмет на сериозни икономически, политологически и социологически анализи. 

Изказват се тези, които в контекста на предшестващия път звучат еретично, но те 

са свързващото звено между концептуалните схеми на разрушения тоталитарен 

свят и обществото на политическия либерализъм. 
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6. Формулират се поредица от проблеми пред българското 

предприе-мачество. Вън от съмнение е, че неформалната икономика деформира 

пазара на труда, бизнес-средата и намалява шансовете на изрядните 

предприемачи за спечелване на пазарни позиции. Предприемачеството 

преживява истински бум, но мотивите за стартиране на предприемачески 

дейности не са еднакви – респективно, различни са социално икономическите 

ефекти от упражняването на предприемаческото поведение. 

7. По силата на особеностите в индустриализирането на българското 

общество (прекъсвано и непоследователно развитие) и исторически 

формиралите се особености в българската народопсихология, личните връзки 

играят огромна роля за реализирането на трудовия и човешки потенциал. 

Нещо повече, личните връзки снемат типичното за българското общество 

постоянно противоречие между неформалното и формалното, между неформални 

и формални институции (Чавдарова, 2001). 

8. Освен че изначално се деформира представата за предприемаческата 

култура, в социетален смисъл по-същественото е негативното влияние на 

широкото разпространение на неформалния модел на предприемачество (като 

образец за гъвкавост и изобретателност) върху процесите на социална 

дезинтеграция. В първите години на прехода всекидневното съзнание се лута 

между две крайни мнения – „богатите са мошеници” и „бедни, безработни са 

мързеливите”. Самото формиране на крайности от този тип е повод за сериозни 

социологически размисли: „Общото, което може да се каже, когато двете 

твърдения се разглеждат в единство, е невъзможността за диалог, 

прекъснатите социални отношения чрез пълното им противопоставяне” (Минев, 

Желязкова и Дерменджиева, 1995: 26). „Кутията на Пандора” е отворена и 

дезинтеграционните процеси протичат с ускорена сила. Сякаш спойващата 

нишка на обществото е изчезнала, като рефлексия на дисперсията на 

политическата и икономическата власт. Трансформиращите се индивиди се 

оказват в непозната среда, благоприятстваща създаването на кръгове от 

„доверени лица” и бързо ориентиращите се хора, с афинитет към 

предприемачески действия. По преценка на анализаторите на прехода, една от 

особеностите на българския преход е в компенсирането на не/рационалностите: 

икономическата нерационалност на основния икономически субект (държавата) 
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е съпроводена с икономическа свръх-рационалност на новите икономически 

субекти, които възприемат стратегията за увеличаване на печалбата чрез 

въвеждането на нови стоки и услуги (Минев, Желязкова и Дерменджиева, 1995: 

15). 

В строго емпиричен смисъл, при изследването на неформалните 

икономически дейности се прилагат предимно разновидности на 

статистическия или на социологическите подходи. Резултатите от 

изследванията са представени в поредица от нарочни публикации20, от които 

обаче е трудно да се съди за използваните методологически и методически 

подходи. Като правило, методическите елементи или изобщо не се дискутират, 

или са споменати са в телеграфен стил. Още по-трудно е да се достигне до 

изследователските инструменти от този период. Това не означава, че намирането 

им е невъзможно. Факт е обаче, че достъпът до тях е затруднен – някои от 

методиките са потънали в прашни архиви, други са останали само в колективните 

спомени на изследователските екипи, тъй като материалните носители на тези 

методики вече не са част от физическата реалност. Трети изследователи 

разглеждат своите инструменти като know-how, което не бива да се експонира 

пред широката „публика“. 

Поради това има основания този период да се приеме като необходимият 

етап на конструиране и експериментиране с нови социални технологии – 

създават се и се прилагат различни методики за измерване на неформалните 

практики, а с времето тези от тях, които са се оказали релевантни, получават ново 

развитие и стават видими за изследователската общност. 

В методологически аспект важното е, че през периода 1989-1999 г. започват 

опитите за операционализиране на общите конструкти за неформалната 

икономика. Тепърва предстоят да се направят конкретизиращите познавателни 

процедури, водещи до конструирането на емпирични индикатори. Но факт е, че 

изследователите от академичните и неправителствените звена експериментират 

                                                 
20 Минев, Д. М. Желязкова, Б. Дерменджиева. Масовата безработица при трансформиране на 
икономиката, 1995; Тодорова, С. Неформалната икономика. В: Икономическа социология, 1996; 
Христосков, Й., Г. Шопов, И. Белева. Неинституционализирана заетост и самонаетост, Институт за 
пазарна икономика, 1996; Стойков, И., П. Димитрова. Скритата икономика  в България. Сп. 
Икономически изследвания, кн. 1, 1999; Стоянова, К., К. Кирова, А. Кирова. Социални  
предизвикателства на „икономиката в сянка“, С., ГорексПрес, 1999; Дудева, Л. Статистически 
аспекти на „ненаблюдаваната” икономика, Център за икономическо развитие, 2001; Vitosha 
Research. Скритата икономика в България. 
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с различни подходи, в рамките на които се прилагат както количествени, така и 

качествени методи за набиране на емпирична информация. 

3.2. Задълбочаване на социологически дебат върху неформалността 

в социално икономическите отношения 

Началото на новия век отбелязва своеобразна повратна точка в 

изследванията на българската неформалност. До голяма степен това става под 

влияние на международните изследвания на трансформационните процеси в 

Югоизточна Европа, в частност в България. За конструирането на 

интерпретационните схеми безусловно допринасят теоретичните конструкции на 

учените-транзитолози (Grossman, 1982; Burawoy, 1985, 1992; Brenner, 1989; 

Mingione, 1991; Sik, 1992; Stark, 1992; Frydman & Rapaczinsky, 1994) и техните 

опити да намерят концептуален ключ за обяснение на случващото се. Моделите 

на обяснение са в континуума между неолибералните, неокласическите и 

неоинституционалните парадигмални подходи. В контекста на теорията за 

световната система на Уолърстейн (Wallerstein, 1974), концептуализирането на 

подходите за „развитие на неразвитостта” (като взаимодействие между Запада и 

Изтока, между центъра и периферията) раждат разгорещени теоретични спорове. 

Но тъкмо в тези дебати изкристализират интригуващи социологическото 

въображение интерпретационни схеми за обяснение на неформалността в 

светлината на трансформационните процеси в постсоциалистическите страни 

(Чавдарова, 2011). 

Особено податливи за проявите на неформалната икономика се оказват 

постсоциалистическите общества, в които трансформационните процеси към 

пазарна икономика и политически плурализъм предпоставят възникването на 

значително по-високи относителни дялове на „икономиката в сянка“. Предвид 

особеностите на неформалните икономики в контекста на транформационните 

процеси в постсоциалистическите страни, те стават предмет на изключително 

силен изследователски интерес (Grossman, 1982; Корягина, 1990; Манусов, 1996; 

Глинкина, 1996, 2001; Ярыгина, 1999; 2001; Латов, 2000; Шанин, 2000; Радаев, 

1999, 2000; Барсукова, 2004; Чавдарова, 2001; Стоева, 2004). 

Руската социологическа и икономическа мисъл от последното десетилетие 

са сравнително непознати у нас, и по предполагаеми причини – силно 
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подценявани. Но дори прегледът на предметното поле на съвременните им 

изследвания говори за изключителната широта на социологическия и социално 

икономическия анализ на принципите на неформалността, както и за 

теоретическата и практическата значимост на познавателните задачи, които се 

решават. Буравой, Радаев, Шанин, Глинкина и Барсукова оформят централното 

концептуално ядро на изследванията на неформалната икономика в Русия. 

В контекста на обяснението на трансформационните процеси 

инструментално най-висока е полезността на теорията на Буравой за 

инволюцията (Burawoy, 1985, 1992). Авторът все още е сравнително слабо познат 

в българските изследователски среди, затова трябва да отдадем заслуженото на 

Стоева (2004), която подлага подхода на Буравой на системен анализ и показва 

изключителната релевантност на инволюцията „като ключ за разбиране 

логиката на процесите в трансформиращото се общество, а също така и на 

траекториите, по които се развиват различните сектори в икономиката” 

(Стоева, 2004: 23). Развивайки модела на Буравой спрямо особеностите на 

българския преход, Стоева доказва, че неформалността е основният принцип на 

трансформационните процеси. Авторката анализира етапите на осъществяване 

на промяната у нас, изследва взаимодействието между институции, политики и 

последствията от тях и стига до констатацията, че „по своята идеологическа 

форма институционалната промяна в българското общество е еволюционно 

насочена, но по своето съдържание тя е промяна с обратен ред на развитие” 

(Стоева, 2004: 53). В своето теоретическо изследване Стоева специално акцентира 

върху предупрежденията на Норт за опасностите от механичното привнасяне на 

икономически модели, разработени за високо индустриализирани общества, към 

общества с по-различен път на развитие – още повече, към общества в екстремни 

етапи на своето развитие. 

Що се отнася до развитието на интерпретационните схеми на 

неформалната икономика в постсоциалистическа Русия, теоретичните 

разработки на Радаев внасят нова организираща линия в протичащия 

икономико-социологически дебат. Макар че сам Радаев се позиционира в 

предметното поле на икономическата социология, концептуалните му тези 

изиграват значима роля за по-нататъшното развитие на институционалната 

парадигма и за разгръщането на емпирични изследвания на неформалните 
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икономически дейности. Радаев „препочита” Норт и построява нов 

институционален подход, с който обяснява деформализацията на правилата в 

руската икономика (Радаев, 2001). Преосмисляйки основни понятия от новата 

институционална икономика, Радаев доразвива идеята за детерминиращата роля 

на институциите върху стопанския живот, операционализира понятието 

„транзакционни разходи”, идентифицира структурните елементи на 

неформалните правила и очертава насоките за изследване на неформалните 

практики. Идеите на Радаев притежават огромен евристичен потенциал – 

предложените изследователски схеми се нуждаят от леки адаптации и могат да се 

приложат за емпирично изследвания на неформалната икономика у нас. 

Другият теоретичен център за консолидиране на изследователските 

обяснения са интерпретативните схеми на Дейвид Старк (1992). Ядрото в 

неговите концептуални допускания е критика на модернизационните теории и 

аргументирането на целесъобразността в използването на понятието 

„трансформация” вместо „преход от един към друг ред” (Чавдарова, 2001: 128). 

Старк е много по-умерен и по метода на сравнителния анализ показва, че 

промените в ЦИЕ не са предначертани, а естествен резултат от исторически 

изминатия предишен път, което придава на всяко от трансформиращите се 

общества специфичен социално икономически и институционален облик. 

Обединяващ център на теоретичните изследвания на българската 

неформалност са разработките на Чавдарова (2001). Избраният от авторката 

исторически подход към разкриване дълбоките корени и неизбежните 

трансформации на неформалността в икономическия живот у нас прави 

възможно аргументираното доказване на неформалността като принцип на 

българското социално и стопанско развитие. Чавдарова прави първото у нас 

систематизирано и изчерпателно представяне на видовете неформална 

икономика в световен мащаб, показва специфичната им функционалност в 

условията на развитите капиталистически страни, страните от Третия свят и в 

постсоциалистическите общества. Разработените от Чавдарова изследователски 

схеми са изключително полезни както за целите на осъзнаването на същностната 

природа на неформалната икономика, така и за провеждането на самостоятелни 

изследвания (теоретични и емпирични) за измерването на неформалните 

практики у нас. Напълно права е Чавдарова да постави въпроса за 
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методологическите трудности в емпиричното „улавяне” на неформалната 

икономика – от една страна, поради безграничната й хетерогенност и динамизъм, 

а от друга страна, поради естествената склонност на хората да прикриват 

неформалните си действия. Точното измерване на неформалността е обречено на 

неуспех, а всеки, който се опита да предприеме такива опити, ще „прилича на 

слепец, който трябва да опише стоящ до него слон” (Cassel,1984, цит. По 

Чавдарова, 2001: 15). Логични са и наблюденията на авторката, че осмислянето на 

неформалните практики у нас и очертаването на тенденциите е силно затруднено 

поради липсата на еднотипни, сравними данни за сравнително по-голям времеви 

отрязък. 

Развитието на социологическия дебат върху неформалността в 

контекста на трансформационните процеси в българското общество се 

открива и по линия на множество теоретични и емпирични изследвания по 

теми, близки до неформалността или осветляващи функционирането на 

отделни елементи от социално икономическата система. Социологическият 

подход е тъкмо в изследването на взаимодействията и улавянето на 

закономерностите, които бидейки ловко вплетени в социалната тъкан и 

маскирани зад привидните очевидности, са съществено важни за очертаване на 

цялостната картина. 

В съответствие с възприетия холистичен подход, за да се изгради 

релевантна теоретична схема за емпиричното изследване на „икономиката в 

сянка“, сред множеството социологически интерпретации и реконструкции е 

рационално да се откроят тези наблюдения и изследователски модели, 

които имат принос в развитието на социологическия дебат и вече са 

продуцирали определен вид знание за отделни аспекти на неформалните 

икономически дейности. 

Първо, съществено важни от гледна точка на разработването на 

модели за изучаване на състоянието на пазара на труда (уязвими групи на 

пазара на труда и политики за тяхното интегриране) са поредицата от 

изследвания на безработицата и алтернативните пътища за създаване на 

заетост. В това отношение се открояват две изследвания на екипи под научното 

ръководство на чл. кор. Атанасов (2007-2008). Първото изследване представлява 

оценка на нетния ефект от активните политики на пазара на труда (2007). 
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Проведено е сред 6300 безработни лица, обхванати в различни мерки за 

създаване на заетост. Изследването дава отговори на редица сериозни 

методологически проблеми, възникващи поради самия предмет на изследване и 

специфичните трудности по трудности по теренното реализиране на извадки 

сред безработни лица. Изследването успешно преодолява тези 

предизвикателства и по оригинална методика оценява нетния ефект от 

приложените мерки. Второто изследване (2008) установява потребностите и 

нагласите на безработните за започване на самостоятелна стопанска дейност на 

територията на Видин, Шумен, Монтана и Търговище. Извадката на изследването 

е 2000 лица, а набирането на информацията е направено по метода на 

стандартизираното интервю. Инструменталната ценност на двете изследвания е 

в разработването на прецизни изследователски инструменти за набиране на 

информация от потенциално „трудни” респонденти. Когнитивната полезност на 

изследванията: в първия случай е в установяването на нормата на ефективност на 

изразходване на обществените средства за заетост, а във втория случай - в 

разкриването на нагласите за започване на собствен бизнес. Управленската 

стойност на изследванията: първото изследване директно подпомага 

прецизирането на процеса по конструиране на политики за заетост и дефиниране 

на ефективни мерки; второто изследване идентифицира факторите, влияещи 

върху решението на индивидите за стартиране на бизнес, както и очакванията им 

за създаване на предпоставки в тази посока. Резултатите са представени пред 

МТСП за предприемане на конкретни мерки и инициативи за социално 

финансиране в подкрепа на самостоятелната заетост. 

Второ, изследванията на социалните неравенства, които според 

оценката на Желязкова (2011), съпровождат целия период на преход в България. 

Авторката систематизира огромния обем от изследвания на неравенствата и 

очертава обособяващите се систематични центрове. Такива според нея са: а) 

неравенствата в контекста на моделите на потребление (Келиян, 2008), б) 

процесите на стратифицирането на българското общество и формирането на 

средна класа (Тилкиджиев, 2002), в) корелацията между подоходните 

неравенства и справедливостта (Златанова, 2010), г) неравенствата в заетостта и 

пазара на труда (Ракаджийска, 2011; Ченгелова, 2011), д) образователните 

неравенства (Стоилова, 2009; Миленкова, 2011), е) джендър неравенствата 
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(Стоилова, 2011; Драганова, 2002), ж) етническите неравенства (Неделчева, 2003; 

Томова, 2005), з) рефлексията на подоходните неравенства върху свободното 

време и моделите на неговото организиране (Радев, 2010). Желязкова подлага на 

критичен анализ социалните политики у нас и показва, че социалните 

неравенства в българското общество не са резултат от несистематични „грешки” 

или недоглеждания. Напротив, социалните и подоходните неравенства са 

съзнателно „отглеждани” и следва да се тълкуват като продукт от провежданите 

през годините на трансформацията на българското общество т.н. социални 

политики. Един от логичните резултати на политиката на социално 

дезинтегриране и разслояване е появата на „излишното население”. Желязкова 

задълбочено изследва ситуацията и показва защо у нас е възможно да има 

„излишни” хора, „излишни” ресурси, „излишни” регулации и „излишно” 

знание (Желязкова, 2011). 

Трето, за дефинирането на континуума от сенчести икономически 

дейности допринасят изследванията на легитимността и легалността на 

действията на индивидите. В рамките на теориите за девиантното поведение, 

маркиращи концептуални „жалони” са изследванията на Златанова (2004). В 

контекста на типологията на Вебер за легитимното господство и „вярата в 

легитимността на основан върху записани правила ред и легалността на 

разпорежданията на хората, определяни според този ред да упражняват 

господството на Закона” (Вебер, 1992: 65, цит. по Златанова, 2004: 14), Златанова 

разглежда легитимността и легалността като „над-индивидуални, стоящи над 

тези, които са специфични и типични за отделни социални групи и управляват 

повече или по-малко успешно социалните напрежения и конфликти.” (Златанова, 

2004: 15). В този смисъл, „легитимността и нелегитимността, легалността и 

нелегалността на нормите и действията, свързани с тях, се определят от 

обществото като цяло, т.е. на социетално ниво, независимо за каква част от 

социеталната реалност се отнасят едни ли други норми, какъв е мащаба на 

действията.” (Златанова, 2004: пак там). 

Четвърто, за разбирането на неформалността и нейното емпирично 

„улавяне“ допринася осмислянето на категорията „доверие”. В това отношение 

инструментално полезни са изследванията на доверието като невидимата ос 

на обществото (Бояджиева, 2009). Тръгвайки от размишленията на немския 
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социолог Зимел за доверието (Simmel, 1990), Бояджиева анализира основните 

форми на доверието, скрепващо и правещо възможно функционирането на 

съвременното българско общество. Стъпвайки на богатата база данни от 

Европейското изследване на ценностите, авторката проследява 

междуличностното доверие сред българските граждани и тяхното доверие към 

социалните институции. Констатациите са тревожни: през последното 

десетилетие доверието продължава да се топи по всички основни оси на неговото 

проявление. „Освен намаляващото доверие към социалните институции, налице е 

още една обезпокоителна емпирична констатация - силно нарастване на 

процента на хората, които нямат никакво доверие в основните обществени 

институции. Като изключение могат да се посочат само две институции – 

църквата и Европейският съюз, към които доверието нараства. Показателно е 

обаче, че и двете институции в някакъв смисъл са „външни” спрямо българското 

общество. Очерталата се тенденция застрашава нормалното функциониране на 

обществото ни като цяло. Образно казано, социалната тъкан на нашето 

общество е разкъсана и „проядена” – тъй като хората се отнасят с недоверие 

помежду си и към социалните институции, те се оказват в жизнена ситуация, 

която всекидневно произвежда напрежение и несигурност.” (Бояджиева, 2009: 29). 

Наблюденията на Бояджиева са един от ключовете за обяснение на 

неформалността у нас. В общество на изчезналото доверие към социалните 

институции, поведението за нарушаване на формалните правила е повече от 

логично – правилата загубват своята легитимност, тъй като се създават от 

нелегитимни в очите на гражданите организации. При това положение 

неформалността увеличава значимостта като принцип за конструиране на 

социалните взаимодействия. Неформалността вече не изглежда явно 

стигматизирана, надделяват по-скоро другите нагласи - за превръщането на 

неформалността в естествен притегателен център както за стопанските действия 

на индивидите, така и за социално културните действия. 

Пето, тези наблюдения се потвърждават и в изследванията на 

етническите неравенства (Неделчева, 2004). Авторката доказва историческата 

обусловеност на неформалността като реакция на преобладаващия в масовото 

съзнание на българина образа на „чуждост” на държавата. През годините на 

историческото формиране на българската националност, българската 
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държавност е била припознавана като „несвоя”, като противостоящ субект, която 

не гарантира правата на гражданите. Има все повече емпирични доказателства за 

това, че българинът си е изградил стратегии за „тиха” опозиция на официалната 

власт. Годините на робство са научили българина да не изразява открито и 

демонстративно своето недоволство и са го направили безкрайно изобретателен 

в търсенето на начини да надхитри властта. Тези стратегии са универсални – те 

присъстват в поведението на всички социални страти и изглежда, че не зависят 

от социално икономическите характеристики на личността. 

Шесто, в тази връзка интересни са констатациите на Чавдарова (2001), 

която при своя исторически анализ на формирането на противоречието 

„формалност-неформалност” в българското общество достига до изводите, че 

в българското общество стават „удивителни” неща, които по никакъв начин не се 

вписват в класическите икономически теории. Например, новата икономическа 

етика от времето на първия капитализъм в България е белязана от силното 

влияние на кредитната политика на държавата, в частност от заемните 

кооперации. Стига се до формирането на абсурдното кредо на прохождащия 

български капиталист – „независимост, но подкрепяна от държавата” 

(Чавдарова, 2001: 148). Авторката привежда красноречивото наблюдение на 

Brenner (1998), който твърди, че при българския капитализъм икономическата 

свобода се асоциира като привилегия да можеш да извлечеш печалби. Това 

засилва нагласите у предприемачите за създаване на лобистки мрежи от типа 

„патрон-клиент” и превръща ефективността на стопанското поведение във 

функция на благоразположението на властимащите. 

Седмо, за задълбочаването и прецизирането на процеса по конструиране 

на теоретични схеми за изследванията на неформалността у нас 

методологически и съдържателно насочващи са изследванията, очертаващи 

демографското състояние на населението в България в началото на ХХІ век. 

В това отношение българската наука отбеляза колективен изследователски 

принос – междудисциплинарен екип под научното ръководство на чл. кор. 

Атанасов осъществи мащабен аналитичен труд за разкриването на 

демографското състояние на населението у нас (2011). На основата на анализа на 

четири изследвания (Демографското изследване на взаимоотношенията между 

поколенията и половете в България: 2004 г. и 2007 г. и Демографското изследване 



„Икономика в сянка“ 

79 

на младите хора: 2002 г. и 2005 г.) са разкрити драматичните промени в 

българското общество, което на прага на 21-ви век се оказва в дълбока 

демографска криза. Доказва се, че систематичното пренебрегване на 

предупрежденията за влошения демографски профил на българското население 

логично са довели до задълбочаване на неблагоприятните демографски 

тенденции през последните две десетилетия на изминалия век. Авторите на 

колективния монографичен труд представят многостранен социално-

демографски анализ на общата картина на демографското състояние на страната 

в началото на ХХІ век (изменение на числеността на населението, раждаемост, 

стареене, смъртност, заболеваемост). Обект на специално изследване са 

трудовият и професионалният статус на хората, техните доходи и имуществено 

състояние, образователният статус и образователните проблеми, здравният 

статус и здравните проблеми, включително увреждания и инвалидност. 

Основните възпроизводствени процеси на населението са анализирани в 

контекста на главните елементи на социалната среда - семейната среда и 

социалните мрежи на лицата и др. В заключение авторите формулират 

алтернативата на задълбочаващия се деструктивен процес на намаляване на броя 

на населението и застаряващата възрастова структура - нужни са систематични и 

целенасочени управленски въздействия за подобряване на качествените 

показатели на населението (образователен и здравен статус, повишаване на 

икономическото равнище на страната и съхранение на човешкия капитал). 

Осмо, в контекста на изследването на сенчестите икономически дейности 

ценни идеи за операционализиране на инструментите и в последствие за 

тълкуване на данните могат да се вземат от изследванията на рационалността 

на данъчната власт и постепенното изместване на връзката между властта и 

разпределението на доходите (Янков, 2010). Авторът анализира реформите в 

българската данъчна система през призмата на теорията на Олсън (Olson, 1995) за 

властта и връзката между власт и преразпределение на дохода. Според автора, 

замислената реформа в данъчната политика цели да съживи икономиката, като 

акумулира свободен и сравнително евтин капитал. Но вместо това, с въвеждането 

на плосък данък, се променя връзката между властта и преразпределението - от 

икономически рационална към икономически ирационална. „Задлъжнялостта е 

икономически феномен познат почти в цял свят“, констатира авторът. „Това, 
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което е уникалното обаче е комбинацията между плосък данък и нарастваща 

задлъжнялост. Комбинация, генерираща високи подоходни неравенства, бедност и 

загуба на легитимност на властта, т.е. властовият център заменя една данъчна 

система с друга не за да постигне икономически просперитет, а за удовлетвори 

собствените си финансови нужди и да затвърди властовата си позиция 

увеличавайки финансовата си мощ, от една страна и различия между себе си и 

контролираната от нея общност, от друга“ (Янков, 2010). Тези констатации 

кореспондират в максимална степен с наблюдения от други емпирични 

изследвания, показващи все по-високи нагласи на работодателите за неплащане 

на данъчните задължения и откриване на алтернативни варианти за избягване 

на данъците (Фондация „Анализ на риска”, 2006; АИКБ, 2009). 

Анализът на социологическия дискурс върху неформалността дава 

основание да се направи констатацията, че социологическото реконструиране 

на сложната и вътрешно противоречива природа на неформалните 

икономически дейности е фрагментарно, несистемно, лишено от 

обединяващо теоретично ядро и поради това е съпроводено с много 

сериозни методологически трудности. Тъй като теоретичното осмисляне на 

обекта на изследване е противоречиво и амбивалентно, това води до 

възникването на множество проблеми при конструирането на методологии 

за емпиричното изучаване на неформалността. 

Ще бъде дълбока грешка обаче да се приеме, че това са частни, специфични 

проблеми на емпиричните изследвания на неформалното поведение на пазарните 

субекти в съвременните икономики. Проблемът е много по-сериозен – 

методологическите предизвикателства пред емпиричното изследване на 

сенчестите икономически дейности са функция (следствие) от 

предизвикателствата и трудностите, с които се сблъсква реконструирането 

на социално икономическите реалности по принцип. В последните си анализи 

Минев (2011) предупреждава за настъпилата ера на целенасочено продуциране на 

метанезнание и разпространяването му върху всички сфери на научните 

изследвания. „Ние не можем пряко да наблюдаваме метанезнанието, но можем да 

наблюдаваме ефектите от него – тенденцията към упадък на автентичните 

ценности е широко признат факт, така както и изкривяването на общата 

структура на незнанието. Упадъкът на ценностите подлежи на наблюдение и 
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изучаване, както и последствията от него.” И пак там: „Упадъкът на социалната 

рационалност от своя страна също поражда важни последствия (и специфични 

промени) на взаимодействията между социалните актьори. Властта се 

упражнява и институциите оперират в условия на (и въз основа на): незнание, 

тайна, невежество, липса на автентични ценности. Социалните актьори се 

адаптират към тези условия, в които оперират (и които не могат да променят, 

впрочем – и защото им липсва знание за механизмите на тяхното възникване), а 

адаптацията се състои в използването на тези условия за постигане на целите 

на актьорите.” (Минев, 2011: 398). 

Обобщението на социологическия дебат за неформалността в социално 

икономическия живот показва, че трансформиращото се българско общество е 

обект на сериозно и целенасочено изследователско изучаване. По обективни 

причини, предмет на засилен изследователски интерес са тези аспекти на 

социално икономическия живот, които очертават траекторията на промяната и 

разкриват новите тенденции в стопанското поведение на индивидите. 

§4. Критичен анализ моделите за емпирично изследване на 

неформалността у нас през първото десетилетие на 21 век 

У нас емпиричните изследвания на неформалните икономически дейности 

през периода 2000-2010 г. се развиват като рефлексия на динамично 

възникващите интерпретационни схеми и постъпателно развиващото се 

теоретично осмисляне на протичащите процеси. 

В началото на прехода се възприемат идващите отвън обяснителни схеми 

(най-вече по линия на предоставяната експертиза от Световна Банка, МВФ, МОТ, 

ОИРС и Отворено общество) и постепенно тези схеми се осмислят и адаптират за 

целите на изследването на българската действителност. 

4.1. Предметна насоченост и устойчивост на изследванията 

Изследванията на неформалните икономически дейности са 

концентрирани в една сравнително константна предметна област – проявите на 

неформалната икономика и нейния количествен обхват, причините и факторите 

за възникването на неформалните практики, въздействието на 

институционалната среда и данъчната политика върху нивото на сивите 

практики, отделни елементи на сивото поведение – при работодателите, и при 
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наемния труд, необявения труд и необявената заетост, надомният труд, женският 

труд като обект на сиви трудови отношения, самонаетите и неформалната 

икономика. 

Емпиричните изследвания на неформалната икономика изискват 

сериозен финансов ресурс, затова и за тях е характерна типичната за 

българските изследвания външна зависимост от донорите. Така се оказва, че 

изследователят на неформалността не е изцяло (дори изобщо не е) свободен в 

избора си на предметното поле и обхвата на изследванията. Макар че в рамките 

на европейските фондове има множество разписани схеми за подкрепа, 

неформалността не е сред приоритетните теми – тя присъства по-скоро като 

приоритет на българския „дневен ред” и може да получи финансиране в рамките 

на програмите за финансиране на европейски изследвания. Тази предварителна 

уговорка може да бъде полезна в търсенето на обяснение за факта, че повечето от 

емпиричните изследвания на неформалността са проведени и продължават да се 

провеждат от неправителствените центрове, специализирани в изработването на 

емпирично обосновани граждански политики и задават „тона” на общественото 

мнение по ключови теми на обществото. Академичните среди са сравнително 

рядко представени в този тип изследвания, което е загуба на потенциал и 

експертиза, от една страна, а от друга страна забавя теоретичното осмисляне на 

промените в обществото и конструирането на релевантни обяснителни схеми. 

Практиката показва, че финансовият фактор се оказва решаващ за 

определянето на систематичността и предметната насоченост на 

емпиричните изследвания върху неформалните икономически дейности у 

нас. От тази гледна точка се открояват един постоянен център на 

систематични изследвания и множество други изследователски групи, които 

провеждат единични, неповтарящи се във времето изследвания на отделни 

аспекти на неформалните икономически дейности. 

Този проблем е показателна илюстрация на експанзията на Превантивния 

модел и масовото производство на незнание, за което говори Минев (2011). 

Многопластовият анализ на тоталната криза на рационалността в условия на 

дисперсия на властта доказва, че въпреки шумните възгласи за напредък в някои 

предметни области „ ... обществата потъват в неопределеност при 

разрастването на незнанието и появата на незнание. Метанезнанието е 
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акумулирано или „пълзящо незнание, процес на незнание, който обхваща все повече 

науки, залива обществото и се предизвиква от Превантивния модел на връзки 

между „социално” знание и власт.” (Минев, 2011: 39). 

При цялото разнообразие от изследвания, неформалната икономика се 

оказва приоритетна тема и предмет на систематизирани изследователски усилия 

на неголям брой изследователски звена. В следващите параграфи се представят в 

систематизиран вид по-значимите изследвания в тази предметна област. 

Селекцията на изследванията е направена 1) от гледна точка систематичността 

на изследователските дейности и 2) с оглед на значимостта на изследванията 

върху формирането на предметното поле на емпиричните измервания на 

неформалните икономически дейности у нас. 

В контекста на макроикономическите анализи, ключово е разбирането на 

Статев (2002: 25-28) за неформалната икономика като съвкупност от четири 

паралелно съществуващи сектори – черна икономика, скрита икономика, 

сива икономика и натурална икономика. Ясното разграничаване на 

компонентите на неформалната икономика е ценно поне в четири отношения: а) 

систематизира опитите за дефиниране на неотчетените икономически дейности; 

б) предлага изчерпателна дефиниция на икономическите дейности, оставащи 

извън регулациите, в) изпълнява важна инструментална функция при 

разглеждането на динамиката на БВП в контекста на очертаването на основните 

макроикономически дисбаланси и г) предлага прецизиран в методологическо 

отношение подход за провеждане на систематични дейности по измерване на 

неотчетените икономически дейности. 

От гледна точка на систематичността, повторяемостта и търсенето на 

консистентност в изучаването на тематиката се открояват изследванията на 

Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), който провежда успоредно и 

систематизирани изследвания на корупционните практики и наблюдения върху 

други критични области от приложението на законодателството 

(противодействие на организираната престъпност, общественото доверие в 

правосъдието). 

След 2002 г. водещите български изследователи в тази област (ЦИД, 2002; 

Нончев, 2009) лансират и постепенно налагат употребата на родовото понятие 

„скрита икономика”, с което описват всички икономически дейности, извършвани 
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в режим на незачитане на закона. Изследователите-възприемат понятието 

„скрита икономика” и го поставят в основата на провежданите от тях 

изследвания. Според тях, „скритата икономика” е синтетично понятие, 

включващо в себе си три елемента – „неформална икономика”, „черна икономика” 

и „сива икономика” (Гоев, 2009). От статистическа гледна точка този термин се 

приема като инструментално целесъобразен, защото позволява да се обхванат 

всички отчетно неописани икономически дейности. 

Този подход е възприет от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), 

който от 2002 г. и до момента, съвместно с Агенция „Витоша Рисърч” и Коалиция 

2000 извършва систематичен Мониторинг на скритата икономика в България 

и на тази основа изчислява Индекс на скритата икономика в България. 

Обективността изисква да се отбележи, че това е единственото систематично 

изследователско наблюдение върху параметрите на скритата икономика у нас. 

Индексът за скритата икономика представляват система от синтетични 

измерители и на практика се състои от четири под-индекса. Според авторите 

на изследванията, основната цел при конструирането им е да се намали 

многомерността при измерването на различните аспекти на “скритата 

икономика” до ограничен брой лесни за интерпретиране и обобщаващи 

индикатори, които да дават възможност да се създадат времеви редове, за да се 

наблюдава скритата икономика в динамика, както и да се улесни представянето 

на крайните резултати от социологическите изследвания на лесен и достъпен 

език. Заедно с това, самите създатели на Индекса на скритата икономика 

признават някои негови ограничения, свързани с високата степен на обобщеност, 

необхващане на всички сектори на скритата икономика, неизползване на 

статистически методи, ограничена чувствителност, отсъствие на международна 

сравнимост (Нончев, 2009; ЦИД, 2011). 

При ежегодните изследвания на ЦИД се събира четири типа информация, 

която служи за изчисляването на четири вида под-индекси: 

1. Размер на скритата икономика: изчислява се на базата на оценките за 

размера на скритата икономика, генерирани като обобщение на субективните 

представи на представителите на бизнеса за равнището на скритата икономика в 

страната като цяло и по браншове; 

2. Скрити трудови отношения: синтезира представите на изследваните 
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лица за разпространението на практиката да се наемат работници без трудови 

договори или по договори, които не отговарят на реалното трудово 

възнаграждение в съответния бранш; 

3. Скрити обороти: генерализира представите на бизнеса за различните 

начини за укриване на обороти в съответния бранш; 

4. Скрито преразпределение: обобщава оценките на изследваните лица 

за разпространението на практиката да се укриват или да не се плащат данъци, 

мита, акцизи от страна на фирмите, за”източването” на ДДС чрез счетоводни 

манипулации. 

В инструментален план ценен методологически ход е сравнението на 

стойностите и динамиката на индексите на скритата икономика при бизнеса и 

при населението. Сравнението позволява да се направят важни изводи за 

влиянието на предприеманите политики за ограничаване на наблюдаваното 

явление през наблюдаваната година и в динамика. 

Заслужава внимание методологическият опит на екип от изследователи и 

експерти от НСИ, ЦИД и други държавни институции, които провеждат 

изследване на скритата икономика (2004) с използването на широк спектър от 

методи: а) метод на отклонението на дохода от разхода, прилаган от НСИ за 

дооценка на размера на произведения БВП; б) транзакционен метод, прилаган от 

БНБ за оценка на транзакциите в налични пари, обслужващи скритата икономика; 

в) метод на трудовата заетост, прилаган от НСИ и НОИ за оценка на отклонението 

на фактическата от официалната (регистрирана) заетост; г) метод за оценка на 

натуралното производство, използван при извадковите изследвания на НСИ 

(домакински бюджети, „бюджет на времето“), д) метод на анкетното наблюдение 

за получаване на представителни оценки за определени измерения на скритата 

икономика въз основа на личните наблюдения и опит на респондентите и е) 

метод на огледалната статистика за сравнителен анализ и оценка на 

контрабандата, осъществявана при външно търговските сделки. Използването на 

съвкупност от взаимно допълващи се методи дава възможност скритата 

икономика и нейните елементи да бъдат многостранно обхванати (ЦИД, 2004). От 

гледна точка на използваните методи за набиране на информация това е 

най-широко спектърното българско изследване, при което едновременно се 

комбинират индиректни и директни методи. Проблемът на такъв тип 
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изследвания обаче е трудното им възпроизвеждане във времето, тъй като освен 

значителен финансов ресурс е необходимо съдействие от други държавни 

институции, а това е свързано с допълнителни „транзакционни разходи” и 

технологично време. 

Анализът на българската изследователска практика в областта на 

неформалната икономика показва, че преобладаващата част от проведените 

през периода 2000-2013 г. изследвания не правят собствени оценки за 

размера на неформалната икономика - те стъпват на оценки главно от 

европейски изследвания или се позовават на данните на ЦИД. 

Съществуващите оценки касаят отделни прояви на неформалната икономика, 

най-често относителния дял на осигуряващите се върху суми, различаващи се от 

реалното им възнаграждение. ЦИД определено се оформя като най-мощният 

център от типа think-tank у нас, задаващ не само характера и посоката на 

изследователската традиция на измерване на неформалните практики, но и 

поради широкия спектър от изпълнявани програми имащ възможност да 

извършва поредица от съпътстващи изследвания в други, свързани с 

неформалността сфери. 

4.2. Тематични центрове на емпиричните изследвания на  

неформалните икономически дейности в България 

През разглеждания период еднократни и фокусирани върху отделни 

елементи от неформалните икономически дейности изследвания се реализират 

от основно от неправителствени изследователски центрове у нас (български 

или с международно участие). Тук се представят само тези изследвания, които 

могат да се тълкуват като референтна основа при конструирането на 

методология за емпиричното изследване на „икономиката в сянка“: 

1. Изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ). Екип под 

ръководството на Красен Станчев реализира изследване (2003-2004) на 

стимулите, характеристиките и стратегиите на фирмите, които оперират „в 

сянка”. Като замисъл изследването е ценно в съдържателно отношение, тъй като 

тества презумпцията, че бизнес средата е резултат от законодателството, така че 

сенчестите практики са отговор на действията на правителствата и 

институционалните празноти. За да демонстрират картината на сенчестата 
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страна на икономиката, авторите избират един индустриален отрасъл – 

производството на мебели, анкетират 60 лица и провеждат десетина дълбочинни 

интервюта с мениджъри. Избраният подход допринася за детайлното 

навлизане в точно определен бранш, но определя основните слабости на 

изследването – липсата на гаранции за представителност на събраната чрез 

анкетно допитване информация и неправомерността на екстраполирането 

на изводите върху неформалните пазарни субекти в българската икономика. 

Ако се абстрахираме от тези слабости, изследването прави ценни констатации за 

моделите на работа на фирмите в бранш производство на мебели. В 

съдържателно отношение, изследването обаче е интересно, тъй като извлича 

модел на факторите, които принуждават фирмите от бранш производство на 

мебели да попаднат в „капана на неформалността”. 

Изследването на ИПИ е изцяло издържано в духа на неолибералните 

стратегии и е апел към държавата за преформатиране на политиките й към 

бизнеса. От ИПИ считат, че стимулирането на предприемачите е единствената 

правилна стратегия за излизането на бизнеса „на светло” и провеждат и други 

политики, в подкрепа на своите тези за дерегулиране на пазарната среда и 

освобождаване на бизнеса от административни тежести. Най-новите им 

изследвания (2009-2011) касаят важни елементи от конструирането на 

законовата среда – подобряване на административното обслужване на бизнеса, 

разработване на политики за стимулиране на малкия и средния бизнес. 

2. В когнитивен смисъл и от гледна точка на оформянето на 

предметното поле на изследванията на неформалната икономика интересно 

е изследването на Центъра за изследвания и политики за жените (ЦИПЖ) за 

социално икономическата инфраструктура и гаранциите за равнопоставеност на 

жените в България (2004). Това всъщност е сравнително теоретично изследване 

(тип „деск-рисърч”). От гледна точка на използваните интерпретативни 

схеми, изследването се отнася към неокласическите теории, според които 

неефективността на институционалната среда (правилата) е в основата на 

сенчестите практики. В този контекст, „гъвкавостта”на „икономиката в сянка“ се 

третира като „изобретателност” от страна на икономическите агенти спрямо 

параметрите на институционалната среда. Но авторите на изследването са 

категорични, че сенчестите дейности обикновено се базират на взаимния интерес 
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на участниците в тях, т.е., самите наети жени по икономическа принуда приемат 

налаганите им трудови условия и така се стига до ситуация, при която 

„икономиката в сянка“ ражда „икономика в сянка”. Жените при тези условия, от 

една страна, „оцеляват”, но от друга, се „закрепостяват” в този сектор с всички 

негативни последствия по отношение на спазването на трудовите им права и 

възможностите за професионално развитие. 

3. Изследване на нагласите на младежите към практиката на 

недеклариране на труда и доходите са предмет21 на проучване, проведено през 

2007 г. от социологическа агенция „Алфа рисърч”, по поръчка на ПОК „Доверие” 

Проучването е съдържателно интересно с установените общи нагласи сред 

младото поколение към трудовите договори и осигуряването, както и  степента 

на информираност относно правата, задълженията, ползите и бонусите при 

осигуряването, респ. – при липсата на такова. Изследването подсказва 

съществено важни елементи, които заслужават да бъдат емпирично 

верифицирани при изследванията на неформалността и сенчестите 

практики у нас – нагласите на младите хора за включване в сиви трудови 

отношения са изключително високи и тези нагласи не са латентно-неустойчиви: 

те са продукт на дълбокото убеждение на младите хора в нецелесъобразността и 

несигурността на инвестирането в пенсионни системи. 

4. Изследването на Българския Хелзинкски комитет (2006) за правата 

на имигрантите е проведено в рамките на нарочен проект за правата на 

имигрантите. Проектът включва количествено изследване, проведено от 

агенция “Галъп” сред 385 представители на различни имигрантски общности в 

България и качествено изследване - нестандартизирани дълбочинни интервюта с 

лидери и представители на имигрантски общности в България. Изследването 

потвърждава и предходни наблюдения, че мъжете-мигранти много по-често 

от жените-мигранти са склонни да работят в неформалната, дори черната 

икономика. Най-уязвимите групи в това отношение са краткосрочно 

пребиваващите имигранти (23,5%) и продължително пребиваващите (19%), по-

всяка вероятност поради липса на разрешения за работа, както и най-изложените 

на различни форми на експлоатация – бежанците и чужденците с хуманитарен 

                                                 
21 Нагласи сред младежите (16-25 години) към сключването на трудов договор и към 
доброволното пенсионно осигуряване, 2007 г. 
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статут и временна закрила (16,7%). 

5. Като продължение на проблематиката е изследването на 

Международен център за изследване на малцинствата и културно 

взаимодействие (IMIR, Желязкова, 2007-2008). В теориите за неформалното 

икономическо поведение традиционно се приема, че мигрантският труд е 

сериозен източник на необявен труд. В изследването са включени 30 имигранти 

от различни страни на произход и с различен статут – имигранти в различна 

степен на нередовност (лица без нужните документи за работа и/или 

пребиваване), кандидат бежанци в процедура, бежанци и редовни имигранти. 

Методологическите инструменти включват стандартизирани въпросници, 

дълбочинните качествени интервюта, фокус групи. Наред с останалите въпроси - 

статус на имигрантите, главно недокументирани в икономическия и социалния 

живот, се разглежда и участието им в неформалната икономика. 

6. Фондация „Женски алианс за развитие” (ЖАР) и Агенция за 

социални анализи реализират изследване на жените в неформалната 

икономика и специфика на женския необявен труд. Изследването е 

методологически ценно поради използването на широк спектър от методи за 

набиране на емпирична информация – експертни оценки, дълбочинни интервюта 

и дискусии във фокус групи с водещи специалисти в изследваната област (научни 

работници, университетски преподаватели, изследователи, представители на 

правителствени и неправителствени организации, професионални съюзи, медии). 

В изследването са обхванати 100 жени с различен социално-демографски профил 

в три типа населени места – села, малки градове и административни центрове. 

Анализът е фокусиран върху онова, което жените в страната разбират под 

„неформален“, под „необявен“ труд, както и на ролята на необявените трудови 

дейност в техния живот и в живота на техните семейства. 

Представянето на изследванията на неформалните икономически 

дейности у нас откроява предпочитаните методологически подходи и 

интерпретационни схеми. Но освен това се потвърждава за сетен път, че 

типична особеност на конструирането на българското изследователско 

пространство е дисперсията на академичния потенциал и инкорпорирането 

му в изследователски неправителствени центрове. Това е екзогенно 

зададена, а в последствие развивала се по собствената си инерция особеност 
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на изследванията в България, и тя е общовалидна характеристика за 

теоретическите и научно приложните изследвания у нас. Подобно 

дисперсиране на експертния потенциал се открива и при изследванията на 

неформалността, което е индикатор за позитивни тенденции – най-малкото, 

говори за опити за консолидиране на изследователските усилия в посока 

повишаване научното ниво на изследванията и теоретичното осмисляне на 

емпирично установените факти. 

4.3. Изследването на неформалните икономически дейности 

контекста на дневния ред на академичните среди 

В контекста на коментираните тук изследвания на неформалните 

икономически дейности, относителният дял на изследванията, проведени от 

университетски и академични институти изглежда скромен. Тази група 

изследвания е откроена като самостоятелна, защото тя е индикативна за ролята, 

която академичната общност играе във формирането на предметното поле на 

изследванията на неформалността. Практически единични са емпиричните 

изследвания, чийто предмет е неформалната икономика. През разглеждания 

период (2000-2010) в рамките на българската социологическа практика ново 

теоретично осветляване получават отделни аспекти на неформалните 

икономически дейности. Сред множеството емпирични изследвания с 

теоретична насоченост, могат да се откроят следните: 

1. Изследване на скритата икономика от екип-учени от УНСС (Гоев, 

2010). От гледна точка на използваните методологически подходи, интерес 

представлява реализираното в рамките на проект на УНСС „Скритата икономика в 

България: Актуални оценки в периода на европейска интеграция” (2006-2008 г.) 

национално представителното изследване. Авторите на изследването (Гоев, 

Бошнаков, 2008) показват, че умелото съчетаване на предимствата на 

статистическия и социологическия методи могат да бъдат изключително полезни 

при конструирането на инструменти за измерване на нивата на сивия сектор в 

икономиката на страната и очертаването на отраслови различия в проявлението 

на сенчестите практики. Дискусионен и спорен остава въпросът за избраното 

централно понятие на изследването – „скрита икономика”. Авторите имат 

своите основания за избора на това понятие и те са свързани главно с 
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потребностите от статистическа отчетност. Смущават избраните понятия за 

обозначаването на трите компонента на скритата икономика - „неформална 

икономика”, „черна икономика ” и „сива икономика”. Пред вид изключителната 

хетерогенност на дейностите, попадащи в трите вида визирани дейности, тяхното 

обединяване в една обща категория за целите на емпиричното им изследване 

може да създаде както инструментални, така и епистемологични рискове. 

Неприемливо е също така назоваването на домашното производство с понятието 

„неформална икономика” – това противоречи на общо възприетите 

изследователски традиции, съгласно които неформалната икономика е най-

широката категория за изследване в нея се включват всички онези дейности, 

които се извършват в противоречие (като нарушение, заобикаляне) на 

формалните правила. Пак на същото основание може да се постави под въпрос и 

включването на черната икономика в състава на скритата икономика – факт е, че 

тя остава невидима за държавната отчетност, но същественото при този тип 

икономика е друго: при нея се престъпва границата на закона и демонстративно, 

пред очите на обществото се извършват нарушения на наказателния кодекс. Това 

придава на черната икономика по-различен статус – тя е извън всякакви 

легитимации и подлежи на наказателно преследване, поради което поставянето й 

в една изследователска плоскост с полулегалните и сивите икономически 

дейности не е оправдано. 

2. Изследвания на екипи от Софийския университет (Чавдарова, 2010). 

Проблемите на неформалните самонаети младежи се разглеждат и в изследване 

на „Неформалните самонаети млади българи: социалните мрежи и 

автономността на пазара. Пазарите като мрежи”. Използван е методът на 

полустандартизирано интервю с 24 младежи (Чавдарова, 2010). Според авторката, 

нерегистрираните самонаети са тези, които работят за себе си в пазарната 

икономика в производството и продажбата на стоки и услуги, които не са 

регистрирани или са скрити от държавата за целите на данъчното облагане, 

социалното осигуряване и трудовото законодателство. Техните средства са 

легитимни, но не и целите им – произвеждането стоки и услуги остават невидими 

за държавната отчетност. Изследването идентифицира редица парадокси, 

свързани с размера на получаваната заплата и потреблението, които доказват 

наличието на значителен скрит сектор. 
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От гледна точка на изграждането на обяснителни схеми за изследване на 

неформалността у нас изследването на Чавдарова доказва две съществено важни 

допускания: първо, неформалната икономика е придобила социална легитимност 

и може да използва анонимната обмяна по същия начин, по който официалната 

дейност го прави; и второ, слабите връзки (познати, „приятели на приятели”) са 

по-важни от силните връзки (семейство, приятели, роднини и др.) за 

неформалното правене на бизнес (Чавдарова, 2010). 

3. Изследване на Икономическия институт на БАН (Луканова, 2009-

2010), реализирано като елемент от изследователския проект 

„Самонаемането в България". Изследването установява, че 75% от самонаетите 

в България са регистрирани като самоосигуряващи се лица, като повече от 

половината с този статус са в сивия сектор на икономиката. Те декларират много 

по-ниски доходи от реалните, наемат персонал без трудови договори, укриват 

обороти. 

4. Изследване върху природата на предприемачеството (Jeleva, 2005). 

Авторката показва инструменталната полезност на разбирането на Шумпетер, 

който дефинира предприемача като носител на възможности за реализиране на 

икономически и социален капитал. В разбирането на Маркс предприемачът би 

следвало да се разглежда като капиталист или собственик на средства за 

производство, което му позволява да експлоатира наетата работна ръка. 

Дефиницията на Шумпетер тълкува предприемача според функциите, които той 

изпълнява в контекста на стопанския живот. От тази гледна точка 

предприемачът е „икономически лидер, който открива и налага нови комбинации” 

(Schumpeter, 1928, цит. по Jeleva, 2005). Предприемачеството легитимира своите 

жизнени пътища чрез реализиране в различни сегменти на икономическия живот 

и извършването на бизнес дейности, които от своя страна са рефлексия на 

особеностите на социалното конструиране и пазарната икономика в България. 

5. В когнитивен смисъл предметното поле на изследванията на 

неформалността у нас получава по-нататъшно развитие при сравнителните 

изследвания с други страни от Централна и Източна Европа.Така например, в 

сравнителен анализ на малкия бизнес в България, Чешката република и Русия се 

разкрива, че малкият бизнес у нас има сериозни проблеми със 

самоидентификацията си като отделна страта. В основата на тези проблеми е 
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преобладаваща у нас негативна натовареност на понятието „бизнесмен”, което 

рефлектира и върху самовъзприемането на предприемачите и се отразява на 

техния избор за делови стратегии - стратегия за приемане на риска или за 

неговото отхвърляне (Chavdarova, 2005). 

6. С висок инструментален заряд са наблюденията върху сблъсъка на 

микро и малкия бизнес с бюрократизираната държава (Kirov, Stoeva, 2005). 

Като анализират бюрократичните трудности пред микро и малките фирми, 

авторите очертават причините за неразрастването на малкия бизнес. Оставането 

в рамките на „малкия” бизнес е логичният избор на фирмите – те не съзират 

рационален смисъл в това да останат „видими” за формалните институции. 

Вместо това, избират стратегията за „самозащита” и „изплъзване” от формалните 

институции, което определя тяхната тотална уязвимост пред лицето на законите, 

но в същото време ги прави гъвкави и рентабилни в рамките на избраната от тях 

стратегия. Изследването поставя сериозния проблем за критично ниските нива на 

доверие към държавните институции и конституираната институционална среда. 

4.4. Външно привнесен изследователски поглед върху 

неформалността у нас 

Сред емпиричните изследвания на неформалността у нас следва да се 

открои специфичната група изследвания на международни (външни екипи) 

на неформалните икономически дейности в България. Както ще стане ясно, 

тези изследвания имат детерминираща роля не само за задаването 

характера на изследователските усилия, но и за налагането на 

синхронизирани изследователски схеми за обяснение на неформалните 

икономически дейности: 

1. Сред емпиричните изследвания от този период, изглежда целесъобразно 

да се обърне внимание на проведеното по поръчка на Европейската комисия 

Холандската агенция Regioplan изследване (2004) в 25-те страни членки на 

Европейския съюз и страните кандидатки България и Румъния изследване за 

необявения труд в разширения Европейски съюз. Изследването е интересно както 

в методологическо отношение, така в съдържателен план, което го отличава и 

прави интересно за методологически анализ. 
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Методологията на изследването22 включва кабинетно проучване, което се 

фокусира върху съществуващата литература за неформалната икономика и 

необявения труд, главно от гледна точка на дефинициите, размера и методите за 

измерване и стандартизирано интервю за проучване на размера недекларирания 

труд. Изследването обръща специално внимание на новите държави-членки и 

държавите-кандидатки (България и Румъния): за постигане пълнота на 

информация е възприет подходът за разработване на профили по страни. 

Безспорен принос на изследването е идентифицирането на три групи фактори, с 

които се обяснява възникването и съществуването на неформалната икономика и 

необявения труд в частност: а) социално-икономически/пазарни фактори; б) 

институционални фактори: в) социетални фактори. 

Анализът на изследователската практика върху неформалността 

показва, че интерпретативната схема на Regioplan за детерминираността на 

неформалната икономика много бързо е била възприета от 

изследователските екипи у нас и по един или друг начин е била 

възпроизвеждана практически във всички емпирични изследвания на 

неформалните икономически дейности. Вън от съмнение е, че това създава 

условия за сравнимост на изследователските резултати – поне в частта им за 

теглата на факторите за включване в неформалността. Изследователската 

схема на Renoy/Regioplan съдържа огромен инструментален потенциал и 

може да бъде приложена при конструирането на методология за 

емпиричното изследване на „икономиката в сянка“ в България. 

2. Специално внимание заслужава и първото хармонизирано проучване, 

проведено от Евробарометър във всички страни-членки на ЕС, включително 

и в България през май-юни 2007 г. Чрез пряко изследване на индивидите то 

цели да запълни съществуващите пропуски в идентифицирането на обхвата и 

структурата на необявения труд. Методологическата сила на това изследване е в 

това, че се опитва да измери необявения труд на европейско равнище с обща 

методология, като създаде методологически условия за сравнения между 

страните. 

3. Източник на информация за размера и проявленията на необявения труд 

                                                 
22 Piet Renoy, S., O. van der Wusten-Gritsai, E. Meijer. Undeclared  Work in an Enlarged Union. An Analysis 
of Undeclared Work: an In-depth Study of Specific Items. Final Report, European Commission, 2004. 
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са и някои анализи, които прави Европейската обсерватория по заетост (ЕОЗ). 

През 2004 ЕОЗ публикува тематичен обзор по недекларирания труд, който е 

актуализиран през 2007 г. В рамките на тези обзори ситуацията в България се 

представя на базата на прави вторичен анализ на индекса за скрита икономика на 

ЦИД. Този тип анализи са ценни с тяхната прибавена стойност към обогатяването 

на теоретичните схеми и могат да се използват при конструирането на 

методологии за емпирични изследвания на сенчестите трудови практики. 

4. Нагласите на българското население към данъчната и социално-

осигурителната система и избягването на плащане на данъци и 

осигурителни вноски са предмет на серия от изследвания и анализи на 

български и чуждестранни изследователи. Макар че изследванията използват 

различни методи, общият извод е, че данъчното и осигурителното бреме се 

възприемат като един от основните фактори, подтикващи индивидите и фирмите 

да се ангажират с недекларирани дейности и да работят в неофициалната 

икономика. При това ясно се откроява взаимният интерес и на работодателите, и 

на работниците да участват в това. 

В тази връзка, интерес представляват два дискусионни доклада на 

Световната банка, които представят резултати от изследвания в България по 

отношение на плащането на социални осигуровки. Първият доклад 

„Неформалността и социална защита: Предварителни резултати от пилотно 

изследване в България и Колумбия” е публикуван през 2007 г. (Peracchi, 2007). 

Авторите анализират връзката между неформалната икономика и социалната 

защита и поставят специален акцент върху идентифициране на мотивите на 

работниците за работа в неформалната икономика. Интересът на авторите на 

доклада е провокиран от сравнително високите равнища на неформална 

икономика в България, които цитират изследване на Schneider (2005), според 

което в България за периода 1990–2000 г. делът на  икономика в сянка е нараснал 

от 29,4 до 36,9%. 

Вторият дискусионен доклад „Персонални мнения за системата на 

социална сигурност и неформалната заетост: Резултати от България” 

представя данни от изследване, проведено две години по-късно (Perotti, 2009). В 

доклада се анализира връзката между личното мнение за системата на социална 

сигурност и равнището на неформална работа, на основата на данни от 
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Многоцелевото изследване на домакинствата на Световната банка, проведено в 

България през 2007 г. Модулът за неформалния труд включва 1310 членове на 

домакинства. 

Според авторите, основни индикатори на неформалност са липсата на 

социално осигуряване, статусът в заетостта (самозаетостта се свързва с 

неформалност) и типът на договора (липса на договор и размер на фирмата). 

4.5. Социалните партньори – – допълващият „център” в 

социологическия прочит на неформалността 

В изследванията на елементите на неформалността и новите форми на 

заетост през 2000-2014 г. активно се включват и социалните партньори. 

Синдикалните и работодателските организации прегръщат идеята за 

осветляването на необявения труд и в поредица от свои доклади, 

систематизирайки опита на други европейски страни, търсят обяснения на 

случващото се у нас и правят опити да формулират ролята на социалния диалог за 

смекчаване социалната цена на прехода (Стоянова, Кирова и Кирова, 1999). 

В аналитично отношение през първите десет години на прехода у нас-най-

сериозен е приносът на синдикалните изследвания, а в последствие към дебата се 

включват АИКБ, БСК, БТПП и други браншови организации. В контекста на 

разработването на изследователски подходи за измерването на сенчестите 

икономически дейности, синдикалните и работодателските анализи се оказват 

изключително полезни за прецизирането на интерпретационните схеми за 

неформалността. Техният принос към разработването на методологическите 

подходи за емпиричното изучаване на неформалните икономически дейности се 

открива в следните области: 

Първо, неформалните практики при полагането на труд се разглеждат 

в контекста на съединяване интереса на трите страни в социалния диалог (и 

индустриалните отношения) - държавата, организациите на работодателите и 

организациите на работниците и служителите. Синдикалните анализи извеждат 

като нарочен акцент осветляването на непосредствените щети, които наемният 

труд понася в резултат от включването си в сиви трудови отношения (загуба на 

здравни и осигурителни права). 

Второ, специално се дебатира негативното влияние на включеността в 
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сив труд върху развитието на човешкия капитал (работната сила се 

деквалифицира и маргинализира). Синдикалните и работодателските 

организации като цяло са единни в оценките си за опасностите, които крие 

необявеният труд и деформациите, които предизвиква той върху пазара на труда. 

За законно действащите работодатели необявеният труд е форма на нелоялна 

конкуренция, а за синдикатите – дестимулатор за нарастване цената на труда и 

фактор за прилагането на социален дъмпинг. 

Трето, анализите на КНСБ са ценни с това, че идентифицират 

потенциалните участници в сиви трудови отношения: а) лица, упражняващи 

повече от една дейност; б) икономически неактивни лица - учащи се, студенти, 

домакини, жени в майчинство, неработещи пенсионери, работещи пенсионери; в) 

безработните; г) самонаетите и д) емигрантите. Обединяващата характеристика 

за отграничените пет категории потенциални участници в нерегламентирани 

трудови отношения е, че полагат труд и получават определени доходи, като се 

включват в изпълнението на икономически дейности, инициирани и ръководени 

от други пазарни субекти. 

В инструментален смисъл, полезна е и коментираната в анализите на КНСБ 

класификация на сенчестите предприятия. Според техните наблюдения, 

когато скритата икономика е структурно, а не циклично или странично явление, 

се различават следните видове сенчести предприятия: а) предприятия 

нарушители, напълно видими и отговарящи на главните нормативни 

изисквания, но със силна склонност към укриване и избягване на данъци и 

осигуровки, към неправомерно налагане на гъвкави форми на работа и заетост, 

към прилагане на системи на заплащане, неотговарящи на реалното 

(предприятия лисици); б) предприятия минималисти, които спазват 

минималните изисквания за законност като фирмена, данъчна и осигурителна 

регистрация, но използват значителен дял от работници на черно, с широко 

практикувано данъчно укриване, с частично и често само формално изпълнение 

на задълженията, свързани с коректната производствена дейност (предприятия 

хамелеони); в) невидими предприятия, обикновено дребни, с 5 до 10 работника, 

напълно скрити благодарение и на вида дейност (услуги, строителство), която не 

изисква явен и лесно откриваем офис (предприятия къртици); г) 

микропредприятия или еднолични фирми, с или без регистрация по ДДС, в 
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сектори, които поради вида търсене (домашна работа или грижи за член на 

домакинството) или същността на услугата (нови технологии, експертни и 

професионални дейности и др.) могат да си позволяват висока степен на укриване 

(мравуняк). Функционалната полезност на този тип групиране на сенчестите 

предприятия е вън от съмнение. 

Голяма част от синдикалните изследвания през този период са израз на 

интереса им специфични аспекти на неформалната икономика или по-големи 

сегменти на работната сила, участващи в неформалната икономика, като 

например, надомните работници, за които се счита, че са почти изцяло в 

сивата икономика.23. 

През 2009 г. шестте национално представените работодателски и 

двете синдикални организации стартираха мащабни дейности за изследване 

на неформалната икономика в България и идентифициране на 

възможностите/подходите за нейното ограничаване. Дейностите са 

организирани на проектен принцип и всяка организация има своите нарочни 

акценти, върху които се концентрира. Крайната цел е повишаването на 

обществената нетърпимост към неформалните икономически дейности, 

подобряване на бизнес средата чрез оптимизиране на регулациите и 

институциите и ограничаване обхвата на неформалната икономика в България24. 

В рамките на стартиралите проекти е извършен огромен обем от 

изследователски дейности по измерването и тълкуването на неформалните 

икономически практики у нас. Мащабността на предприетите действия поставя 

много сериозни изисквания към разработването на методологиите на 

изследователските дейности и тяхното теренно реализиране, тъй като изводите 

от изследванията са основание за инициирането на промени в 

институционалната среда в България и приемане на конкретни мерки за 

редуциране на сивите практики в икономиката. 

                                                 
23 Петков П., Статистическо изследване на надомната заетост. Дисертационен труд, Стопанска 
академия – Свищов 2006; Петков П. Латентно-структурен анализ на удовлетвореността от 
надомната заетост в България. Сп. Икономическа мисъл, 2007/ 2 2007; Златева В. Изследване на 
надомната заетост, 2003; Bulgarian Gender Research Foundation, 2002. 
24 Към 2009 г. национално представителни са две синдикални организации - КНСБ и КТ 
"Подкрепа", и шест работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата 
(БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Съюзът за 
стопанска инициатива и Българският съюз на частните предприемачи "Възраждане. 

http://www.bica-bg.org/
http://www.bica-bg.org/
http://www.bia-bg.com/
http://www.bcci.bg/bulgarian/
http://www.ceibg.bg/bul/home
http://www.ssi-bg.org/
http://www.ssi-bg.org/
http://www.union-vuzrazdane.eu/pages/history.html
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Така например, реализираният от АИКБ проект „Ограничаване и превенция 

на неформалната25 икономика“26 представлява разумно балансирана и добре 

прецизирана съвкупност от организационни, управленски, методологически, 

изследователски, аналитични, обучителни, информационни, консултиращи и 

популяризиращи дейности. Всяка от дейностите има своя инструментална и 

когнитивна специфика, насочена е към постигането на точно определени цели. В 

своята цялостност дейностите са така проектирани, че да направят възможно 

постигането на общата цел на проекта - ограничаване и превенция на 

неформалната икономика в България, както и в пилотните сектори 

машиностроене, електротехника, информационни технологии, инфраструктурно 

строителство, лека промишленост, парфюмерия и козметика, млекопреработване, 

туризъм, небанкови финансови услуги, корабостроене и кораборемонт, 

производство на мебели, земеделие, рибарство и аквакултури и услуги от общ 

интерес (пощенски услуги, здравеопазване и водоснабдяване и канализация) и 

създаване на обществена нетърпимост към всички нейни форми и прояви. 

Проектните дейности следват логиката на получилите широко признание 

през последните години социални технологии за оценка на обществено значими 

проблеми, тяхното изучаване и дизайна на адекватни политики за интервенция. 

Използваната технология стартира с адекватна и научно обоснована диагностика 

на обществено значима проблематика (обхват, прояви и тенденции в 

проявлението на неформалната икономика). Диагностиката на проблема послужи 

като емпирична база за дизайна, разработването и практическото приложение на 

консенсусни подходи и дейности за ефективно интервениране върху 

съществуващите проблеми, включително чрез предложения за законодателни 

                                                 
25 Проектът работи с понятието „неформална икономика“, като при старта на проекта се 
възприема разбирането на Икономическия и социален съвет на Р България (2006, 2010 гг.) за 
икономическите дейности-не--по-правилата. Теоретичните изследвания впоследствие показаха, 
че понятието „неформална икономика“ е пределно общото понятие, но то се нуждае от по-
нататъшна конкретизация предвид субектите-извършители на нарушенията на формалните 
правила и самото естество на извършваните нарушения. Тези уточнения са разяснени в 
настоящия текст. 

26 Авторката на настоящия текст заемаше позицията Ключов експерт „Социолог“ в проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и в това свое качество разработи 
методологическите подходи и изследователските процедури за провеждането на серията от 
социологически изследвания за неформалната икономика. Поради това има богати лични 
впечатления от реализирания проект и би могла да направи обобщаващи оценки за 
осъществените основни дейности. 
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промени. 

Тъй като дейностите са различни по характер и по функции, то и ефектите 

от тяхното реализиране са различни. При осъществяването на част от дейностите 

са създадени методологически и методически продукти, конструирани са 

уникални изследователски инструменти за набиране на първична емпирична 

информация, направени са обстойни анализи и на тази основа са разработени 

значими аналитични продукти.  

Реализирането на други дейности доведе до създаването на серия от 

стратегически документи (концепции, стратегии, планове) за интервениране в 

българското общество с цел ограничаване и превенция на неформалната 

икономика. За целите на проекта бе конструиран Композитен индекс „Икономика 

на светло“, който е уникален по своята структура и няма аналог в Европа и 

България.  

Чрез специфични дейности са създадени необходимите организационни 

информационни условия за ежегодното изчисляване на стойностите на 

статистическия и социологическия компонент на Композитен индекс „Икономика 

на светло“.  

Други дейности доведоха до създаването на серия от информационни и 

популяризиращи материали, разкриващи същността на неформалната икономика 

като явление, основните й проявления, вредите и щетите от нея, както и 

подходите и добрите практики за нейното ограничаване и превенция. За целите 

на проекта са създадени серия от дидактически материали и учебни помагала, 

разработени в съответствие с модерните изисквания на андрагогиката и 

насочени към широки групи от българското общество. 

Синергичният ефект от изпълнението на проект „Ограничаване и 

превенция на неформалната икономика“ се изразява в настъпилата значима 

промяна в настроенията и масовите нагласи на българското общество към 

неформалната икономика. Ако при старта на проекта през 2010 г. между една 

трета и една втора от обществото е изразило в различна форма 

разбиране/толерантност към проявите на неформалната икономика, то пет 

години по-късно чувствителността спрямо неформалната икономика е 

значително повишена. Индикации за това са както намаляващите относителни 

дялове на хората, склонни да толерират проявите на неформалната икономика, 
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така и обективно установимите показатели за намаляващи дялове на сиви 

практики в трудовоправните отношения, при спазването на финансовата 

дисциплина и данъчните разпоредби. Ако в началото на проект, според оценките 

на работодателите относителният дял на неформалната икономика в България е 

бил 42,2 %, то през 2014 г. е намалял до ново от 32,3 %. 

Резултатите от изпълнените проектни дейности са най-ясно различими в 

пилотните браншове, в които проект „Ограничаване и превенция на 

неформалната икономика“ насочи широкоаспектни изследователски, 

популяризиращи, информационни и обучителни дейности. Първоначално 

избраните 11 индустриални бранша (2009-2013 г.) показаха видими позитивни 

промени в посока ограничаване и превенция на неформалната икономика и това 

даде основания за добавянето през 2014 г. на нови 5 пилотни бранша. Така в 

крайна сметка проектът успешно интервенира в 16 индустриални бранша - като 

първоначално диагностицира специфичните лица на неформалната икономика в 

пилотните браншове, анализира ситуацията във всеки един от браншовете и 

разработи конкретни подходи за информиране, консултиране, обучение и 

въздействие върху работодателите и работниците/служителите в тези браншове. 

Резултатът е променени нагласи спрямо неформалната икономика (повишена 

нетърпимост към сивите практики) и видимо подобрени условия за труд, 

създадени реални предпоставки за повишаване конкурентоспособността на 

икономическите субекти в 16-те пилотни за проекта бранша, изградени 

специални компетенции за разпознаване и активно противодействие на 

неформалната икономика. 

Силата на приложения комплексен подход е, че едновременно е 

интервенирано както върху работодателите, така и върху работниците/ 

служителите. По този начин и двете ключови страни в производството са активно 

въвлечени в процеса по осъзнаване на вредите и щетите от проявите на 

неформалната икономика, което ги мотивира да осмислят колко струва „да бъдеш 

сив“ и какви са последствията от съществуването на сиви работодатели в даден 

бранш. Чрез обученията и консултациите в пилотните браншове мнозина за пръв 

път си дадоха сметка, че неформалната икономика е хидра с множество лица и 

пипала, която нанася вреди най-пряко на изрядния бизнес, но и по косвен начин 

разрушава пенсионната и здравната системи и дестабилизира самата идея за 
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социално солидарни плащания в съвременните общества. 

Един от най-стабилните и ярки резултати от осъществяването на проект 

„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ е утвърждаването на 

Националния център „Икономика на светло“ като високо авторитетна 

национална институция, с изграден сериозен капацитет за предоставяне на 

широк спектър от услуги за ограничаване и превенция на неформалната 

икономика. Създаден през 2010 г., Националният център „Икономика на светло“ 

извървя немалък организационен път, пребори се с редица предизвикателства и 

в крайна сметка доказа, че ограничаването и превенцията на неформалната 

икономика не е фикс идея, а реално постижима цел. Чрез регионалните си офиси 

Националният център „Икономика на светло“ за пет години достигна до повече от 

20 000 души от всички райони на страната. С различни статуси и различни 

възрасти, тези хора получиха своите първи уроци по разпознаване на капаните на 

неформалната икономика и повярваха в себе си и своя капацитет да защитават 

социалните си права. И точно така се „отключва“ голямата промяна в едно 

общество - когато хората повярват, че сивите практики, които години наред са 

били възприемани като „необходимото зло, без което не може“, могат да бъдат 

ограничени и тяхното редуциране е от полза за цялото общество и за всеки един 

от нас. 

4.6. Основни предизвикателства пред конструирането на методология 

за емпирично изучаване на неформалните икономически дейности 

В контекста на направените констатации се очертават съществено важните 

предизвикателства при конструирането на методология за изследване на 

сенчестите икономически дейности с помощта на социологическите методи. 

По принцип, разработването на методология за изследването на сенчестите 

икономически дейности предполага недвусмислено дефиниране на предмета, 

обекта и обхвата на изследването; формулиране на хипотезите на изследването; 

конструиране на система от емпирични индикатори за изследване на 

наблюдаваните процеси и явления; обосноваване на методиката на извадката, 

разработване на методика на набирането на първичната информация и 

конструиране на необходимия изследователски инструментариум, обосноваване 

и разработване на модел за изследване на факторните връзки; планиране на 
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система от контролни мерки. 

Анализът на предходни измервания и изследвания на сенчестите 

икономически дейности показва, че конструирането на релевантна методология 

за изследване на представите, нагласите и оценките за сивата икономика е 

сложна методологическа задача, изискваща последователното извършване на 

съвкупност от вътрешно съгласувани методологически действия. 

Основните предизвикателства са свързани със следните елементи от 

методологията за емпиричното изучаване на неформалните икономически 

дейности: 

А) Прецизното дефиниране на предмета на изследването. Анализът на 

прилаганите методологически подходи за оценка на сенчестия икономически 

сектор у нас показва, че многообразието в подходите и дефинициите, макар и да 

изглежда проява на социологическото въображение, при определени условия 

може да създаде сериозни методологически проблеми. И ако тези проблеми не са 

така експлицитно проявени при чисто теоретичните изследвания, то при 

разработването на методологически подходи за емпиричното изучаване на 

проблематиката те са не само очевидни, но и предопределящи за успеха на 

провежданите изследвания. Звучи тривиално, но най-големите проблеми при 

изследването на неформалната икономика са рефлексия от нееднозначното 

схващане на сенчестите дейности и от употребата като синоними на множество 

нееднопорядкови конструкти. От това какво съдържание ще се вложи в 

дефиницията за „икономиката в сянка“ (сивата икономика) зависи 

съдържателния обхват и обосновката на хипотезите на изследването. 

Възникването и използването на множество понятия е обяснимо – предвид 

разнородния характер на дейностите, които се описват с тях. Но проблемът е, че 

при емпиричните изследвания понятията се използват без необходимата 

обосновка и дори без достатъчна яснота какъв е континуумът на съответното 

понятие. Това създава терминологичен хаос и прави сравнението на 

получаваните данни необосновано. Ето защо различните изследователи достигат 

до различни количествени оценки – те просто измерват различни сегменти от 

неформалните икономически дейности, при това си служат с методики, 

непозволяващи генерализации и сравнение на данните извън контекста на 

конкретно проведеното изследване. 
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Б) Обща слабост на емпиричните изследвания на неформалните 

икономически дейности е липсата на теоретичен модел. Повечето 

изследвания се провеждат ad hoc или като елемент от по-големи проекти. Поради 

това разработването на теоретичен модел се пропуска като ненужно занимание. 

Груба грешка, която си казва думата в последствие и се отразява върху качеството 

на всички основни елементи на методологията на емпиричните изследвания, 

респективно върху качеството на събраната информация. 

В) Обосновката на подходите и методите на изследването. Анализът на 

българската практика по изследване и измерване на сенчестите икономически 

дейности показва, че въпреки опита в провеждането на изследвания от този тип, 

все още е налице сериозна методологическа неяснота по отношение на 

целесъобразността на използваните подходи и методи. Нерядко методите за 

набиране на първична информация се прилагат без необходимата обосновка за 

гносеологическата релевантност на направения методологически избор. 

Прилагането на различните методи не се съобразява с особеностите и 

ограниченията на потенциалните източници на първична информация, има 

множество проблеми при дизайна на изследователските инструменти и в 

последствие при самото набиране на първичната информация. Нужен е 

аргументиран избор на подходите и методите в съответствие с целевите групи на 

изследването, заедно с подробно описание на методите за набиране на емпирична 

информация. 

В практиката преобладават изследванията, при които набирането на 

информацията се извършва с директни социологически методи. Използват се 

два модела в конструирането на методологии за емпиричното изследване на 

неформалните икономически дейности: 

 Модел на репрезентативни изследвания в национален мащаб, при 

които се работи с двустепенни гнездови и стратифицирани извадки, а 

емпиричната информация се набира с количествени методи. Този 

подход е целесъобразен и има своите рационални основания, но 

изисква строг контрол при реализирането на планираните извадки и 

методически действия за ограничаване на рисковете от изкривяване на 

достоверността на информацията; 

 Модел на непредставителни изследвания, при които единиците на 
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изследване се избират с квотни или типологични извадки, а 

непосредственото набиране на търсената информация се прави най-

вече с качествени методи (фокус групови дискусии, дълбочинни 

интервюта, полуструктурирани интервюта). Този подход се прилага 

сравнително по-често, но тук основното предизвикателство е свързано 

с ограниченията в тълкуването на събраната емпирична информация. 

Получените данни не могат да бъдат генерализирани или 

екстраполирани върху генералната съвкупност, тъй като са събрани с 

непредставителни извадки. 

Г) Разновидност на проблема с обосновката на релевантни методи за 

изследване е това, че в единични случаи се прилагат комбинирани 

изследователски подходи, а когато все пак се конструира комплексен подход, 

информацията се набира с един или два от количествените социологически 

методи в комбинация с някой от качествените методи. Липсва обаче сериозна 

обосновка на методологическата целесъобразност от съчетаното едновременно 

използване на няколко метода – дори не се счита за необходимо да се прави 

специална обосновка, а се приема по подразбиране, че методите са взаимно 

допълняеми, което обаче не е непременно валидно за различните познавателни 

ситуации. Сравнително рядка е практиката да се прилагат балансирани и 

рационално обосновани комбинации от различни изследователски 

социологически методи. Рядко се използва и възможността за допълване на 

информацията от социологическите изследвания с вторичен анализ на обективна 

статистическа информация (данни за структурата на предприятията по отрасли, 

основни икономически показатели, фискални резултати по отрасли, БВП, пари в 

обръщение, коефициент на безработица, коефициент на икономическа активност, 

дял на несъбрани дължими данъци и т.н.). 

Д) Ясна представа за информацията, която се търси при изследването: 

мнозина изследователи допускат грешката да търсят „много и различна 

информация”, но при изследването на сенчестите дейности е съществено важно 

предварително да се изясни каква информация всъщност се търси – знание 

(фактология) за обективни, конкретни измерими показатели за стопанската и 

финансова дейност на икономическите субекти или информация за структурата 

на обществените нагласи и оценки. 
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В една част от измерванията се търси знание за обективно съществуващи 

икономически факти, докато при други изследвания се набира информация за 

образа на сенчестите практики в общественото съзнание и масовите стереотипи. 

Немалка част от изследванията (най-вече социологическите) навлизат в детайли 

и търсят социално икономическите детерминанти на различните проявления на 

сивия икономически сектор. Независимо дали стъпват на обективни, конкретни 

измерими показатели за стопанската и финансова дейност на икономическите 

субекти или набират информация за структурата на обществените нагласи и 

оценки, в крайна сметка изследванията се стремят да се установят нивата на 

сенчестите практики по отношение на националната икономика. Но тъй като 

изследователите използват различни дефиниции и методи, логично достигат до 

различни количествени оценки27, с много условности, което 1) пречи на 

изграждането на ясна и добре очертана картина за сенчестата икономика в 

страната и 2) поражда съмнение в гносеологическата сила на използваните 

методи, тъй като различията в количествените оценки се тълкуват не като 

проява на методологическо разнообразие, а като слабост на измерването и 

инструментална невъзможност да се стигне до истината. 

Ето как поради причини от методологически характер различните подходи 

и методи водят до получаване на различни видове незнание. 

Е) В светлината на използваните различни подходи изключително 

важен е въпросът как се интерпретира получената информация – изчислява 

се относителният дял на неформалната/сивата икономика като процент от БВП 

или се установява относителния дял на извършваните „в сянка” икономически 

действия и дела на сивите работодатели. Тъкмо този въпрос е „препъни камък” за 

много от сравнителните анализи, тъй като оповестяваните изследвания 

съзнателно „спестяват” детайлите от методиката на набиране на данните. 

Различията в оценките за сивия сектор, продуцирани в резултат от различните 

изследвания, са повод за повдигане на дискусия за това дали получената с 

помощта на различните подходи и методи информация действително показва 

какво е съотношението между официалната и неофициалната част от 

икономиката. Прецизирането на моделите за интерпретиране на получената 

                                                 
27 Оценките за относителния дял на неформалната икономика у нас варират в широкия диапазон 
между 10 и 42%, в зависимост от това дали са използвани статистически или социологически 
методи. 
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информация изглежда задължително: коректността на научните изводи 

изисква ясно дефиниране на познавателните смисли в интерпретирането на 

набраната първична информация. Възможните „употреби” на полученото 

емпирично знание са поне две, но разликата е съществена. В единия случай 

първичната информация служи за изчисляване на относителния дял на сивата 

икономика като процент от БВП, а в другия случай за установяване на 

относителния дял на извършваните „в сянка” икономически действия и дела на 

сивите работодатели. В ситуация на методологически хаос по отношение на 

използваните дефиниции, емпирическите индикатори, необосновани подходи за 

избор на единици за изследване и нерелевантни методи за набиране на 

емпирична информация, сравняването на данни от различни изследвания става 

не само невъзможно, но и опасно с оглед на последствията при конструирането на 

национални икономически политики. 

Ж) Тъй като изследванията на неформалните икономически дейности 

изискват сериозен финансов ресурс, систематичните изследвания са по-скоро 

изключение отколкото добра практика. Изследователските центрове се 

специализират в провеждането на изследвания в строго профилиран предметен 

„отрязък” от неформалната икономика. Не ще и дума, този подход има своите 

рационални основания в ситуация на финансови рестрикции, но в познавателен 

аспект се стига до два взаимно катализиращи се негативни процеса – 

преекспониране на едни изследователски полета и неглежирането на други, 

далеч не по-малко важни. Така например, в българската изследователска 

практика силно преекспониран е проблемът с необявения труд и 

недекларираната заетост, недекларираната заетост сред жените, проблемите на 

малцинствата като една от основните уязвими групи на пазара на труда. В същото 

време, остават недостатъчно осветени предметни полета като общият социален 

контекст и доминантите в масовото съзнание, правещи възможно 

съществуването на неформални икономически практики, недостатъчно се 

провеждат комплексни изследвания на факторите за навлизане в сенчестия 

сектор и факторите за нежеланието за излизане от зоната на здрача. Това е 

същият този разрив между социалните реалности и знанието, ловко уловен и 

дефиниран в анализите на Минев, които правят опит да „събудят” 

социологическото съзнание и социеталното пространство – разривът, пораждащ 
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обширни зони на неизследване и незнание за социалните реалности, а „тъй като 

реалностите се променят, незнанието за тях се разраства.” (Минев, 2011: 39). 

§5. Основни изводи 

Критичното осмисляне на традициите в подходите и методите за 

изследване на неформалните икономически дейности разкрива относително 

кратката, но наситена с интензивни процеси история на артикулиране, 

обосноваване и развитие на изследванията на неформалността. Възникнали като 

рефлексия на антропологически наблюдения в развиващите се икономики, 

изследванията върху неформално полагания труд и неформалната заетост за 

кратко време се утвърждават като ново предметно поле с широк потенциал за 

развитие. През 80-те и 90-те години изследвания на икономисти, статистици и 

социолози разкриват универсалния характер на неформалните икономически 

практики и доказват, че неформалната икономика е присъща характеристика на 

съвременните общества. В тази връзка възникват и се развиват икономически, 

статистически и социологически изследвания на обхвата и проявленията на 

неформалната икономика. В повечето случаи целта е да се установи относителния 

дял на неформалните икономически дейности в производството на брутния 

вътрешен продукт, да се оценят ефектите от съществуването на сенчести 

практики върху функционирането на социално икономическата система, да се 

откроят основните рискове пред обществото като цяло, пред бизнеса и пред 

индивидите и на тази основа да се препоръчат мерки за ограничаването на 

неформалните практики. 

В контекста на неокласическия подход, неформалните икономически 

практики се възприемат като оптимална реакция на икономическите агенти на 

високото данъчно облагане и свръх регулирането от държавата. Друг подход 

(интервенисткият) схваща неформалната икономика като отговор на 

непълнотата на пазара. Рационално методологическо решение за обяснение на 

неформалността е институционалният “ключ“, който разглежда институциите 

едновременно като определители и като ограничители на човешкото поведение и 

предлага реални възможности за операционализирането на понятието 

неформална икономика. За основа се използва категорията „транзакционни 

разходи“, с която се обясняват механизмите за възникване и прилагане на 
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неформални практики в стопанския живот. Институционалното направление е 

творчески доразвито в контекста на обществата в преход и това създава 

концептуална основа за изграждането на методологии за емпиричното изучаване 

на неформалните икономически дейности. 

В същото време, емпиричните изследвания на неформалните 

икономически дейности се оказват натоварени със сериозни методологически 

проблеми. Най-значимият от тях произтича от нееднозначното схващане на 

неформалните икономически дейности и едновременната употреба като 

синоними на множество понятия - различни както по съдържателните си 

елементи, така и по начина, по който тълкуват неформалните икономически 

дейности. Изясняването на субординацията между използваните понятия е 

първата логическа процедура, която внася яснота по отношение на използваните 

понятия и спомага за прецизирането на понятийния апарат. Следващата 

процедура би могла да бъде в изграждането на дефиниция, която да отрази 

адекватно обекта на изследване и да послужи като отправна точка за 

конструирането на теоретичен модел на изследването. 

Очертават се сериозни методологически предизвикателства при 

дизайна на релевантна изследователска технология за емпиричното 

изучаване на неформалните икономически дейности. В тази връзка обект на 

засилено внимание са обосновката и изборът на подходящи подходи и методи за 

изследване, разработването на работоспособен изследователски 

инструментариум и организацията на качествени теренни действия за набиране 

на необходимата емпирична информация. Пътят от концептуалното осмисляне на 

предмета на изследването до обратното „завръщане“ към теоретичните основи е 

дълъг и преминава през етапите на потапянето в емпиричните факти. Но тъкмо 

очевидността на емпирията е тази, която показва дали и до каква степен 

изследователят е бил прав в избора на методологически подходи. 
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ГЛАВА ВТОРА. 

КОНСТРУИРАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА 

„ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“ 

§1. Принципни изисквания към конструирането на методология за 

емпирично изучаване28 на „икономиката в сянка“ 

Конструирането на научно обоснована методология за социологическо 

изследване на сенчестите икономически дейности е сложна методологическа 

дейност, подчинена на съвкупност от изисквания, правила и стандарти. От 

една страна, дизайнът на методология за емпирично изучаване на „икономиката в 

сянка“ се подчинява на общоприетите принципи и изисквания за 

изследователски методологии за социални емпирични изследвания. От друга 

страна, принципно изискване към създаването на такъв тип методология е 

всички нейни компоненти така да се обосноват и разработят, че да бъдат 

методологически прецизни и релевантни спрямо противоречивата, 

многоаспектна природа на сенчестите икономически дейности и 

нееднозначните им проекции в жизнените траектории на индивидите. 

Разработването на методология за целите на изследването на сенчестите 

икономически дейности задължително се извършва в контекста на определена 

теоретическа перспектива. Съзнателно избрана, след целенасочен критически 

анализ на съществуващите алтернативни теории, теоретическата перспектива 

предопределя онтологичното поле на изследването, предзадава параметрите на 

изследователските дейности и насочва анализа и социологическата 

интерпретация на емпиричните данни от изследването. 

Разгледано по този начин, създаването на методология за емпиричното 

изследване на „икономиката в сянка“ може да се определи като комплексен 

творчески процес, при който се извършва специфичен „прочит” на 

общоприетите методологически канони (правила, изисквания, стандарти) в 

контекста на онтологическата уникалност на предмета и обекта на 

изследването. Терминът „създаване на методология” подчертава 

                                                 
28 Тук и навсякъде в текста, когато се спомене „емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ ще 
се разбира цялостният процес по подготовка и реализиране на система от емпирични 
социологически изследвания на „икономиката в сянка“. Съзнателно е избран терминът 
„изучаване“, с което се поставя акцент върху самото „случване“ на изследователските процеси. 
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концептуалната и в същото време конструктивна сложност на процеса по 

проектирането на необходимия обем от методологически, методически и 

технологически дейности, които в своята съвкупност генерират предпоставки за 

провеждането на качествено емпирично изучаване на „икономиката в сянка“. 

1.1. За термина „методология на социалните емпирични изследвания” 

Изясняването на концептуалната същност на термина „методология на 

социалните емпирични изследвания” и проблемите, съпътстващи 

разработването на методология за емпиричното изследване на конкретно взета 

проблемна ситуация, са предмет на множество теоретични разработки и 

съществен елемент от специализираната методологическа литература. 

Възникването и развитието на представите за методологията на 

социалните емпирични изследвания следва сложния, почти двувековен процес29 

по легитимирането на социологията като наука и развитието на социологическия 

метод. В рамките на основните парадигмални подходи протича оформянето и 

развитието на принципно различни, конкуриращи се концептуални традиции в 

разбирането за същността, епистемологическите основания и онтологическите 

ограничения на методологическите подходи в социологията. Методологическите 

подходи при социологическите изследвания са пространствено осветени в 

считаните за основополагащи трудове на О. Конт, В. Парето, М. Вебер, Е. 

Дюркем, Р. Мъртън, H. Blalock, J. Coleman, L. Kish, W. Cochran, G. Snederoc. В 

контекста на различията в схващанията за предметното поле на социологията и 

възприетите парадигмални подходи, въпросите за съдържанието (елементите) и 

изискванията към построяването на методология за социални изследвания 

получават различна, но по своему уникална онтологична и епистемологична 

обоснованост. 

Исторически погледнато, дискусията за подходите и методите в 

социалните емпирични изследвания (СЕИ) отразява различията в 

дефинирането на предмета на социологията като наука. Същностните 

различия в разбирането за методите за набиране на информация в СЕИ „се 

случват” в рамките на два принципно различаващи се парадигмални 

                                                 
29 Трудовете на О. Конт (1830 г.) се приемат като формалното начало на сложния, изпълнен с 
дълбоки противоречия, съмнения и аргументи процес по дефинирането на социологическия 
метод и социологията като самостоятелна наука. 
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подхода: 1) позитивистката социология и 2) феноменологичната 

социология. 

В контекста на двете парадигмални традиции се обосновават и развиват 

специфични подходи, които се отличават с принципно различно възприемане на 

обекта и предмета на СЕИ, коренно различни са концепциите за това що е 

социален свят и какво трябва да изучава науката социология. Оттук произтича 

важно епистемологично следствие – различните възгледи за това какво изучава 

социологията (нейното предметно поле и онтологични ограничения) намират 

своето логическо развитие в обосноваването на различни възгледи за това как се 

постига познанието за социалния свят и социалните факти 

(епистемологичните основания и ограничения на метода). Практическите 

последствия от различията в разбирането за същността на социологическия 

метод и предметното поле на социологията са в обосноваването и 

прилагането на нееднакви методи за набиране на емпирична информация. 

Методите се различават както по своята познавателна същност, така и по 

специфичните процедури, с които е свързано конкретното им прилагане на 

терена. 

В зората на новото хилядолетие, най-новите тенденции в методологията и 

практиката на СЕИ са прилагане на комбинирани изследователски методики 

(комбиниране на различни методи за набиране на информация) - съвместяване 

на достойнствата на различните изследователски методи в търсене на 

максимална ефективност при изразходването на наличните финансови ресурси и 

оползотворяване на създадения научен потенциал. 

В българската социологическа традиция методологията на 

социологическите изследвания е предмет на сериозно осветляване, критично 

осмисляне и търсене на творчески решения. Въпросите на методологията на 

социалните емпирични изследвания се разработват от началото на 60-те години 

на миналия век в трудовете на Ж. Ошавков, Ст. Михайлов, В. Цонев, Й. 

Венедиков, А. Атанасов, В. Живкова-Кожухарова, Ст. Добрева, И. Съйкова, С. 

Съйкова, Я. Янакиев30. Ключово значение в развитието на методологията и 

теорията за социалните емпирични изследвания у нас играе схващането, че 

                                                 
30 Изреждането на авторите е в хронологичен ред и съответства на годините на публикуването на 
първите техни знакови публикации в областта на методологията. 
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науката социология представлява органична съвкупност от теоретични и 

емпирични знания. Това предполага паралелно развитие на фундаменталната 

(теоретичната) социология и приложната (емпиричната) социология. 

Определяща в това отношение е постановката за емпиричните социологически 

изследвания (Михайлов, 1975, 1980) като абсолютно необходимата предпоставка 

за развитието на теоретичното познание. В тази връзка се придава изключителна 

важност на прецизирането на представите за методологията на социалните 

емпирични изследвания. Като елемент от тази проблематика приоритетно се 

работи върху развитието и усъвършенстването на използваните методи на 

набиране на емпирична информация и необходимия за това математико 

статистически апарат. 

1.2. Основни подходи при интерпретирането на термина 

„методология на социалните емпирични изследвания” 

Изчерпателни, задълбочени и основополагащи за работата на 

методолозите на социалните емпирични изследвания се теоретичните 

разработки на Здравомыслов (1960), Лазарсфелд (1965), Заславская (1974), 

Михайлов (1980), Осипов (1983), Андреенков, Маслова (1989), Hakim (1986), 

Атанасов (1990), Съйкова (2005; 2010), Ядов (1995 и 2009). В монографичните 

изследвания на цитираните автори се извършват две съществено важни 

познавателни процедури. Първо, прецизира се самото разбиране и съдържанието 

на термина „методология”. Второ, аргументирано се отраничава понятието 

„методология” от други широко използвани в изследователската практика 

термини като „методика”, „методи”, „техники” и „познавателни процедури”. 

В съответствие с възприетите различни подходи и интерпретации на 

термина методология, авторите защитават различни визии за съдържанието и 

елементите на методологията на социалните емпирични изследвания. В 

структурно отношение, отделните автори разглеждат методологията на 

социалните емпирични изследвания като състояща се от етапи, фази, стадии – 

вижданията са различни и всяко от тях има своите разумни основания. Логично, 

при огромното многообразие от интерпретации, в специализираната литература 

не може да се оформи консенсус по отношение на задължителните елементи, 

които трябва да съдържа методологията на социалните емпирични изследвания. 
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Без да се навлиза в подробни дискусии, тук се рамкират принципните 

възгледи за съдържанието на термина „методология на социалните емпирични 

изследвания” и в този контекст малко по-късно се изяснява какво съдържание се 

влага в термина „методология на емпиричното изучаване на „икономиката в 

сянка”. 

В специализираната методологическа литература се разграничават най-

общо пет подхода в интерпретирането на термина методология на 

социалните емпирични изследвания. Три от тези походи трасират исторически 

сложилия се процес на легитимирането на социологическия метод като 

специфичен метод за изучаване, обяснение и интерпретиране на обществото като 

система от сложни социални взаимодействия. Другите два подхода са израз на 

съвременните тенденции в развитието на рефлексивните процеси върху 

социологията като наука и произтичащите от това изисквания към методите и 

средствата, с които си служи социологията: 

1) Най-общо отъждествяване на термина методология с принципите 

(системата от правила) за научно търсене. Едно от най-общите определения за 

методологията (Dictionary of Modern Sociology) постулира, че „методологията 

първоначално е клон на логиката, засягащ принципите, включени в научното 

дирене. Сега в допълнение към това, тя (методологията – б.м Е.Ч.) често се 

използва да маркира специфичните методи (техники), включени в конкретното 

изследване или конкретната специалност.” (Hault, 1977:203). В този смисъл, 

методологията се разглежда като тъждествена на епистемологията. 

2) Качествено нов етап в интерпретирането на термина методология е 

разграничаването на два клона в методологията на емпиричните 

социологически изследвания – гносеологически и онтологически. Пример за 

такъв тип ясно и аргументирано разграничаване е разбирането на един от 

класиците на българската социология Ст. Михайлов за целесъобразността от 

диалектическа трактовка на термина „методология”. Най-напред, Михайлов 

определя методологията на социологическото изследване като „система от 

теории, принципи и правила”, които се изменят „в зависимост от конкретния 

характер на науката, за която се отнасят (Михайлов, 1973:53). „Но според нас, 

пише Ст. Михайлов, е нужно да се направи още една крачка, като се разграничат 

два вида теории, които се включват в методологията: първо, метатеории, т.е. 
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теории за едни или други аспекти на познавателния процес в дадена наука. Тези 

теории съставят гносеологическия клон на методологията, който има редица 

етажи. Второ, теории за обекти извън човешкото познание, които имат някакво 

значение при осъществяването на познавателния процес в тази наука. Те пък 

съставят онтологическия клон на методологията, който също има етажна 

структура. Всеки от тези клонове на методологията е съвкупност от теории, 

свързани и съподчинени по определен начин.” (Ст. Михайлов, 1973: 53-54). В по-

късните си работи Михайлов доразвива своите виждания, като изрично 

акцентира върху органичната свързаност на двата клона на методологията (Ст. 

Михайлов, 1996). 

3) Успоредно на това задълбочено се разработва подходът, който 

поставя подчертан акцент само върху гносеологическите аспекти на 

методологията. Подчертава се експлицитно, че диалектическият материализъм 

изпълнява ролята на обща методология по отношение на научните изследвания 

на обществените системи. В тази светлина се приема, че методологията на 

социологическите изследвания е „съвкупност от познавателни процедури, 

техники и методи, включително начините за набиране на данни” (Гречихин, 

1988:30-31) или „система от правила” (Осипов, 1989:123). На един по-следващ 

етап при интерпретирането на методологията на социалните емпирични 

изследвания се прави опит да се „надскочи” самоочевидната ограниченост на 

отделните познавателни процедури и да се очертае основополагащата роля на 

метатеориите и абстрактните подходи, научни принципи и правила. В тази 

връзка Ядов31 пише, че „доколкото теорията формулира принципи и закони, 

отразяващи обективния свят, тя се оказва в същото време и метод за по-

нататъшно проникване в още неизучените сфери на действителността.” (Ядов, 

2000:54). 

Критичният анализ на най-новите интерпретации на термина 

                                                 
31 Интересна нова интерпретация на понятието „програма на социологическото изследване“ 
предлага Ядов. Авторът разделя програмата на социологическото изследване на два раздела – 
методологически (включващ формулирането на проблемната ситуация, обекта и предмета, целите 
и задачите, основните понятия и тяхната интерпретация, предварителен системен анализ на 
обекта на изследването и формулиране на работните хипотези) и процедурен (включващ 
стратегически план на изследването, обосновка на подбора на единиците за изследване и основни 
процедури за набиране и анализ на информацията). За повече подробности вж: Ядов, В.А. 
Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 
реальности. М.: Добросвет, 2000. 
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„методология” показва, че съвременните концептуални схващания по тези 

въпроси се различават както по своята същност, така и по препоръчваните 

подходи за конструирането на методология за конкретно социално изследване. 

Една от най-силно изразените съвременни тенденции в разбирането за 

методологията на социалните изследвания е поставянето на силен акцент 

върху технологичните аспекти на социалните изследвания. В рамките на този 

подход се правят три съществени допускания. Най-напред, априори се приема, че 

методологията на социалните емпирични изследвания е термин с ясно 

дефинирано съдържание. Поради това в този тип разработки все по-рядко и като 

изключение се отделя внимание на дефинирането на термина „методология на 

социалните изследвания”. Редица водещи американски и канадски 

изследователи-методолози (Bryman, Alan, James J. Teevan. 2005; Creswell, J. 2009) 

приемат съдържанието на термина „методология” като самоочевидно и 

подразбиращо се. Анализът показва, че в крайна сметка цитираните автори 

възприемат методологията на социалните изследвания като съвкупност от 

конкретни правила и техники за реализиране на познавателните процедури при 

емпиричното изследване на социални обекти, процеси и явления. Второ, в 

повечето случаи изцяло се пропуска изричното дефиниране на термина 

„методология на социалните емпирични изследвания” и вместо това смисловите 

акценти се поставят върху отделни аспекти от изграждането на теоретичния 

модел, дизайна на изследователската технология или практическата реализация 

на проектираните изследователски дейности. Трето, при разглеждането на 

методологията на социалните изследвания акцентът се поставя главно върху 

технологичните аспекти, което от своя страна обяснява огромното количество 

практически съвети и напътствия за това как се прави „добър дизайн на 

изследване”, как се подготвя изследователски проект и през какви фази 

преминава подготовката и реализирането на социалните изследвания. 

В рамките на този подход, през последното десетилетие се обръща 

засилено внимание на принципните различия и специфичните проблеми, 

възникващи при конструирането на дизайн на социални изследвания с 

количествени и качествени методи. Обект на задълбочен анализ са също така 

възможностите за комбиниране на методите и в тази връзка се полагат усилия за 

разработване на комбинирани изследователски методологии. Но все пак, 
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фокусирането върху технологичните аспекти в методологията на социалните 

изследвания говори за експлицитна фрагментарност при интерпретирането на 

термина методология и поражда съмнения в правомерността на третирането на 

методологията по този начин. 

В българската изследователска практика едно от най-новите авторски 

виждания за съдържанието и елементите на методологията на социалните 

емпирични изследвания (СЕИ) изследва възможността за разграничаването 

на методологията в широк и тесен смисъл (Съйкова, 2005). На основата на 

задълбочен критичен анализ на дефинициите на термина „методология”, както и 

подходите за извеждането на тези дефиниции, авторката достига до извода, че „за 

понятието методология в социологическата общност няма еднозначна и общо 

споделена дефиниция” (Съйкова, 2005:25). Разсъждавайки върху възможностите 

за преодоляване на произволното слагане на „знак на равенство” между общото 

понятие и нейните елементи, Съйкова обосновава разграничаването на 

методология в широк мисъл и методология в тесен смисъл. „Методологията в 

широк смисъл следва да включва: гносеологичния клон на познанието и онези (и 

само онези) части от онтологичния клон, които са релевантни на специфичните 

изследователски задачи, т.е имат значение специално при конкретната 

изследователска ситуация. Последните по принцип могат и следват да играят 

ролята на теоретичен фундамент, теоретична основа на даденото изследване. 

Типични примери за необходимо включване на онтологични елементи тук са 

моделите на изследваните социални обекти.” И авторката продължава: „В 

методологията в тесен смисъл, според нас, задължително се включват: 1) 

принципите и изходните начала на научното изследване; 2) подходите 

(социологически, съвкупностен, монографичен, интердисципли-нарен и т.н.); 3) 

методите и техниките, съобразно познавателните им възможности, предимства 

и ограничения; 4) критериите и правилата за избор на оптимални 

изследователски стратегии при осигуряване на оптимални подходи и методи за 

оценка на ефективността на дадено изследване; 5) специално място в 

методологията трябва да намерят моделите на специфичния познавателен 

процес с неговите елементи, етапи и последователни процедури.” (Съйкова, 

2005:26-27) 

Предложената авторска интерпретация съдържа множество иновативни 
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елементи, които в рамките на настоящия труд се интерпретират в процеса на 

осветляването на поредица от съществено важни методологически въпроси. 

1.3. Разбиране за същността и елементите на методология за 

емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ 

В духа на представените авторски виждания (Ядов, Михайлов и Съйкова), 

тук под „методология за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ ще 

се разбира съвкупността от парадигмални подходи, мета и частни теории, 

общи и специфични методи, изследователски процедури и техники, 

иманентно необходими за подготовката и провеждането на система от 

социологически изследвания, в това число за последващия анализ и 

социологическа интерпретация на емпиричните данни от проведените 

изследвания. 

От съдържателна гледна точка, конструктът „методология за емпирично 

изучаване на „икономиката в сянка“ се подразделя на два основни дяла - 

онтологически и гносеологически: 

1) Онтологическият дял на методологията за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“ включва съвкупността от метатеории, общи подходи и 

методи, които в рамките на отделни парадигми за неформалните 

икономически дейности задават параметрите за конструирането на 

теоретичен модел на изследването и в последствие насочват 

социологическата интерпретация и анализа на съвкупната емпирична 

информация. 

Онтологическият дял включва в себе си всички онези абсолютно 

необходими елементи, чрез които става възможно да бъде обхванат и изчерпан 

предмета на изследването в неговата цялост. Елементите на онтологическия дял 

на методологията за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ са: 

a) Теоретичният модел на обекта на изследването (описание на тази 

част от предметната действителност, която подлежи на изследване; елементите 

на обекта на изследване, техните свойства и характеристики и взаимовръзките 

между тях); 

b) Обосновката на общите подходи, принципи и методи за 

изследването. 
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При подготовката на емпирични социални изследвания, важността на 

теоретичния модел на обекта на изследването често се подценява. В повечето 

случаи под теоретичен модел се разбира краткото дефиниране на обекта на 

изследване и споменаването на неговите основни елементи. Не са редки случаите, 

когато теоретичен модел изцяло липсва. Понякога се заимстват готови 

теоретични модели от предходни изследвания, но и това не винаги се оказва 

оптималното методологическо решение. Пренебрегването или липсата на 

теоретичен модел е причина за възникването на съществени методологически 

пропуски при емпиричните изследвания - непълнота в описанието и обхвата на 

обекта на изследване, непълна и/или нерелевантна система от емпирични 

индикатори, неадекватни подходи и методи за набиране на емпирична 

информация, неработоспособни изследователски инструменти. Теоретичният 

модел на обекта на изследването е първата и абсолютно необходима 

методологическа предпоставка за провеждането на научно обосновано 

емпирично изследване. 

2) Гносеологическият дял на методологията за емпирично 

социологическо изследване на „икономиката в сянка“ обхваща съвкупността 

от последователни, вътрешно обвързани и подчинени на една обща логика 

изследователски подходи, методи, техники и процедури, необходими за 

емпиричното изследване на същността, обхвата, проявите и механизмите за 

функциониране на „икономиката в сянка“. В този контекст, елементите на 

гносеологическия дял образуват многоаспектна съвкупност от методологически, 

методически и технологически дейности, които се определят като 

социологически (теоретичен) модел на емпиричното изследване и включват: 

a) Дефиниране на предмета, обекта, целите, задачите и обхвата на 

изследването, определяне на проблемната ситуация (какво ще се изследва); 

b) Описание на специфичните подходите и методите за изследването; 

c) Конструиране на модел на специфичния познавателен процес - 

етапи, фази, елементи (как ще се изследва); 

d) Формулиране на хипотезите на изследването; 

e) Конструиране на система от емпирични индикатори за изследване 

на наблюдаваните процеси и явления; 

f) Обосноваване на методиката на извадката; 
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g) Разработване на методика на набиране на първичната информация и 

конструиране на необходимия изследователски инструментариум; 

h) Обосноваване и разработване на модел за изследване на факторните 

връзки; 

i) Планиране на система от контролни мерки; 

j) Апробиране на елементите на методологията и внасяне на 

необходимите корекции. 

Структурните елементи на онтологическия и гносеологическия дялове на 

методологията за емпирично изследване на „икономиката в сянка“ са 

представени във Фиг. 2.1.: 

 

 

Фигура 2.1. Основни дялове на методологията за емпирично изучаване на 
„икономиката в сянка“ 

 

Отграничаването на онтологически и гносеологически дялове в 

методологията на емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ е първата 

познавателна процедура, чрез която се систематизират и „дисциплинират” 

представите за съдържанието и субординацията на отделните елементи на 

възприетата в конкретния случай методология.  

Изясняването на принципните изисквания към построяването на 

методология за емпирично изследване на „икономика в сянка“ е едната страна на 

Методология 
за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“ 

Онтологически дял: 

Метатеории, общи подходи и 
методи, необходими за 

конструирането на теоретичен 
модел на изследването на 

„икономиката в сянка“ и за 
социологическата 

интерпретация на съвкупната 
емпирична информация. 

Гносеологически дял: 

Изследователски подходи, 
методи, техники и процедури, 
необходими за емпиричното 

изследване на същността, 
обхвата, проявите и 

механизмите за 
функциониране на 

„икономиката в сянка“. 
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процеса. Но освен това, разработването на методология за емпиричното 

изследване на „икономиката в сянка“ е сериозно изпитание за методолога-

изследовател. За да бъдат уловени всички аспекти в обекта на изследване и да 

бъдат намерени оптималните методологически решения, се изисква също така: 

1) Много добро познаване на тънкостите на процеса по целеполагане и 

дефиниране на предметното поле на изследването; 

2) Ясно разграничаване на отделните елементи от съвкупността от 

методологически, методически и технологически изследователски дейности; 

3) Прецизно дефиниране на гносеологическите (когнитивните) и 

инструменталните функции на отделните елементи от методологията и 

методиката на изследването; 

4) Широки познания за арсенала от подходи и методи за набиране на 

емпирична информация и умения за обосноваването на адекватни подходи и 

методи за набиране на необходимата информация в конкретния случай; 

5) Задълбочени методологически познания върху процеса по обосновка и 

избор на релевантни източници на информация; 

6) Умения за конструиране, апробиране и прилагане на изследователски 

инструменти; 

7) Познания върху когнитивните и организационните аспекти по дизайна 

на обработването и статистико математическия анализ на събраната емпирична 

информация; 

8) Нагласа и готовност за методологическа саморефлексия и пост фактум 

оценка на елементите на разработената методология - от гледна точка на тяхната 

изчерпателност и адекватност (спрямо предмета, обекта, целите и задачите на 

изследването) и релевантност (спрямо познавателните функции на изследването, 

характера на търсената информация и особеностите на изследваните 

съвкупности). 

Създаването и прилагането на методология за емпирично изследване 

на „икономиката в сянка“ е сложен и стъпаловиден процес. Последователно се 

изпълват със съдържание отделните етапи в конструирането на методологията, 

на всеки етап се изясняват основните методологически предизвикателства и 

трудности, предлагат се обосновани методологически решения и по този начин се 

обхващат всички аспекти на специфичния познавателен процес, през който 
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минава създаването и практическото прилагане на методология за емпирично 

изследване на „икономиката в сянка“. 

§2. Подход и модел за построяване на методология за емпирично 

изучаване на „икономиката в сянка“ 

2.1. Холистичен подход за конструиране на методология за емпирично 

изучаване на „икономиката в сянка“ 

Анализът на традиционно прилаганите методологически подходи за 

измерване и обяснение на неформалните икономически дейности показва, че 

изучаването на обективно детерминирани, но в същото време амбивалентни 

и вътрешно противоречиви явления от типа на неформалната икономика 

изисква да се приложи системен методологически подход. Принципният 

проблем (и основното предизвикателство) е как да се конституира прецизна и 

балансирана комбинация от методологически подходи, изследователски 

стратегии, методи и инструменти, чрез които да се създадат методологически 

предпоставки за набирането на представителна и достоверна информация за 

всички основни аспекти на обекта на изследването. 

В търсене на оптимално решение, в рамките на настоящия труд се 

въвежда понятието „холистичен подход за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“ и с него се обозначава общата теоретико-

методологическа перспектива и системата от научни принципи и 

методологически подходи, с които се конструира методология за емпирично 

изучаване на „икономиката в сянка“ чрез система от социологически 

изследвания. 

Тъй като понятието „холизъм“ е натоварено със собствена история, тук се 

привеждат кратки изясняващи бележки за същността на холизма като принцип 

(подход) и неговите основни приложения. 

Какво представлява холистичният подход? 

Холистичният подход (от гръцки ὅλος holos) означава всичко, 

цялостност, единно цяло. Смисълът на холистичния подход е в това, че 

системите (физични, биологични, химични, социални, икономически, психически, 

езикови и т.н.) и техните свойства, трябва да се разглеждат като цялост, а не като 

сбор от части. Оттук се прави следващото допускане, че системите функционират 
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като цялост и че за да бъдат разбрани и описани, трябва да се описват като 

органично свързана цялост, в която функционират отделни части. Холистичният 

подход се разглежда като алтернатива на редукционизма в науката, който 

приема, че сложните системи могат да бъдат изучени чрез редуциране до нейните 

фундаментални части. Така например, редукционизмът в биологията се изразява 

в допускането, че в основата на биологичните процеси са биохимичните реакции, 

които от своя страна могат да бъдат обяснени със законите на физиката. 

Холистичният подход се прилага в социално психологическите науки, в 

икономическите науки, в медицината, в съвременния маркетинг. 

Във философията терминът холизъм е въведен от Ян Смътс в книгата му 

„Холизъм и еволюция“ (Smuts, 1926). Приема се, че целостта е сетивно недостъпна 

и независима от процеса на развитие (философия на целостта). 

Холизмът е едно от направленията в съвременната социология и се 

различава от философския холизъм. Холизмът в социологията води началото си 

от Огюст Конт, който разглежда обществото като единно цяло, което не е 

идентично на съставящите го единици. Холизмът на Конт е реакция на 

инвидидуалистичния редукционизъм. Но в стремежа да се подчертае природата 

на социалното цяло като „универсален консенсус“, Конт абсолютизира 

първичността на цялото и подценява обратното влияние на човешките индивиди 

върху цялото. Счита се, че Емил Дюркем е един от най-ярките представители на 

холизма в социологията. „Неговият холизъм е освободен от натурализма, присъщ 

на Конт и Спенсър, и е свързан със съзнателни усилия да не се обвързва с каквито и 

да е философски предпоставки. Социалните цялости образуват принципно 

различна реалност от включените в нея човешки индивиди." (Фотев, цит. по 

Мирчев, 2007: 51). Социологията на Дюркем се разглежда като идеен източник на 

структурния функционализъм (Алфред Радклиф-Браун, Малиновски, Толкът 

Парсънз и Робърт Мъртън). Холизмът е едно от началата и в социологията на 

конфликтите (Ралф Дарендорф, Луиз Коузър). 

Холистичният подход в съвременната социология има широко приложение. 

Приема се, че „холистичните модели и подходи имат значителен принос за 

обогатяването на социологическата теория и методология, в т.ч. за 

разработката на ключови социологически понятия като „система, структура, 

функционални зависимости, диференциация, интеграция“.“ (Фотев, цит. по 
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Мирчев, 2007: 51). В българската социологическа мисъл е приложен при 

разработването на такива базисни конструкти, като социологическа система (Ж. 

Ошавков, Ст. Михайлов). 

Холистичният подход се прилага предимно при разработването на теории 

или при конструирането на основополагащи за социологическата теория 

понятия. Настоящият труд е опит да се разкрие още една област на възможно, 

но неразработено до този момент приложение на холистичния подход - 

конструирането на методология за емпирично изучаване на „икономиката в 

сянка“. 

В науката холистичният подход е опозиция на редукционизма и акцентира 

върху изучаването на цялото като съвкупност от иманентно присъщи отделни 

елементи, чиито характеристики в снет вид присъстват в цялото, но са различни 

от качествените характеристики на цялото. 

В контекста на конструирането на методология за емпирично 

социологическо изследване холистичният подход е реакция срещу 

фрагментарния подход, при който избирателно се изучават един или 

няколко аспекта на обекта на изследване. Изборът на тези аспекти е или 

субективен, или външно предзададен: 

а) Субективен е в случаите, когато е функция на предварителните 

представи на изследователя за това какво е целесъобразно да се изследва; 

б) Външно предзададен е в тези случаи, когато изследването се провежда в 

отговор на конкретно анонсирана обществена поръчка, която дефинира какви 

аспекти от социалната действителност да бъдат изучени (често при тези поръчки 

се фиксира не само какво да бъде изследвано, но и какви подходи да бъдат 

приложени и с какви методи да се направи проучването). 

И в двата случая резултатът е непълно, частично обхващане на обекта на 

изследване или преекспониране на някои аспекти, за сметка на неглежирането на 

други аспекти. Тъй като става дума за сложни социални обекти и процеси, в 

резултат от прилагането на фрагментарния подход се стига до получаването на 

едностранчиво, непълно или изкривено знание за изследваните обекти от 

социалната действителност. 

Холистичният подход в методологията на емпиричните 

социологически изследвания се разработва като съзнателно усилие да се 
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преодолее фрагментарността, субективизма и предварително зададената 

ограниченост на научните търсения в определени области на научното 

познание. 

Холистичният подход при конструирането на методология на 

емпирично социологическо  изследване означава: 

i. Да се обхванат всички тези елементи, които по отношение на 

изследвания обект изпълняват структурообразуващи функции и са 

абсолютно необходими за съществуването и функционирането на 

обекта като единно цяло и като развиваща се система; 

ii. Да разкрият взаимовръзките между структуроопределящите 

елементи на обекта на изследването, да се опишат областите на 

взаимодействие между тях и последствията от това върху 

функционирането на обекта като система, от една страна, и 

функционирането на обществото като система, елемент от което е 

изследваният обект; 

iii. Да се идентифицират оптимални методологически подходи и 

решения, чрез които да се създадат предпоставки и гаранции за 

набирането на достоверна и представителна информация за 

изследвания обект; 

При изграждането на меотдология за емпиричното изучаване на 

„икономиката в сянка“ холистичният подход играе ролята на обща, 

метапарадигмална система от научни принципи и подходи, през призмата на 

който се търсят творчески методологически решения за построяването на 

обоснована съвкупност от изследователски дейности за емпиричното 

изучаване на „икономиката в сянка“. 

Приложен като обща метаоснова при конструирането на методология за 

емпирично изучаване на „икономиката в сянка“, холистичният подход се разбира 

като цялостна, всеобхватна система от методологически, методически и 

технологически дейности, посредством които обектът на изследване се 

„изчерпва“ в своята онтологична цялост. 

В операционализиран вид, „холистичността” в избрания подход за 

конструиране и прилагане на методология за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“ се изразява в следното: 
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1) Разработва се авторски концептуален (теоретичен) модел на предмета и 

обекта на изследване - „икономиката в сянка“. Концептуалният модел на 

предмета и обекта на изследването е абсолютно задължителен елемент от 

методологията на емпиричното социално изследване. Това е тази част от 

програмата32 на изследването, в която се прави системен анализ на изследвания 

проблем, явление или процес. Описват се структурата и съставните елементи на 

явлението, ясно се очертават основните взаимодействия между елементите на 

обекта на изследване. Посочват се функционалните връзки между обекта на 

изследването и системата като цяло. 

2) Създава се и се обосновава цялостна методология и изследователска 

технология (стратегия), която обхваща всички основни и допълнителни 

източници на информация, необходими за изчерпателното изучаване на 

„икономиката в сянка“ като структурен елемент от системата от социално 

икономически отношения и като относително самостоятелна подсистема, 

подчинена на своя строга вътрешна логика, закони, норми и правила. 

3) Холистичният подход при емпиричното изучаване на „икономиката 

в сянка“ се реализира чрез провеждането на система от взаимосвързани и 

относително самостоятелни, кохерентни, взаимно свързани и подчинени на 

строга обща логика емпирични социологически изследвания, специфични 

по своите цели, задачи, хипотези, познавателни и инструментални функции. 

Ясно и недвусмислено се дефинира логиката на познавателния процес и в тази 

обща логическа верига се описва точната последователност на провежданите 

социологически изследвания. За целта се разработва модел на специфичния 

познавателен процес при прилагането на системата от емпирични 

социологически изследвания. Отделните елементи (социологически 

изследвания с различни конкретни методи за набиране на емпирична 

информация) се групират в самостоятелни изследователски цикъла. 

Дефинират се гносеологическите и онтологическите функции на всеки един 

от проектираните цикъла. 

4) За успешното прилагане на холистичния подход при проектирането на 

системата от социологически изследвания от ключово значение е да се направи 

                                                 
32 Подробно за програмата на социологическото изследване вж. в Ст. Михайлов, Емпиричното 
социологическо изследване, С. 1979, с. 93-100. 
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цялостна обосновка на необходимостта и функционалната целесъобразност на 

всяко едно от проектираните социологически изследвания. Затова в рамките на 

всеки един от обособените изследователски цикъла се обосновава 

субординацията между отделните социологически изследвания, като 

експлицитно се дефинират целите, задачите и функциите на всяко едно от 

планираните изследвания. Описва се какво знание и какви продукти 

(аналитично-съдържателни и методологически) се очаква да се получат в 

резултат от проведените изследвания и по какъв начин ще се обвържат 

продуктите от отделните социологически изследвания – за какви цели ще се 

използва полученото знание и по какъв начин ще допринесе за качественото 

провеждане на всеки следващ елемент от системата от изследвания. Всяко 

следващо изследване стъпва върху емпиричните и аналитични продукти от 

предходните изследвания, надгражда и привнася ново знание, разкрива нови 

аспекти и елементи от обекта на изследването. 

5) За да се гарантира постигането на вътрешна кохерентност на 

системата от емпирични социологически изследвания, всички те се 

основават на единно (общо) разбиране за „икономиката в сянка“ като 

социално икономическо явление и се подчиняват на обща изследователска 

визия за явлението „икономика в сянка“: 

a) Възприема се обща дефиниция за „икономиката в сянка“; 

b) Дефинират се предметът, целите, задачите и специфичните функции на 

изследванията, включени в системата за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“; 

c) Разработва се обща система от емпирични индикатори за изследване на 

„икономиката в сянка“ В последствие, общата система от индикатори се 

конкретизира в зависимост от задачите на различните изследвания и 

специфичното място на изследваните съвкупности в системата от 

социално икономически отношения; 

d) Формулират се базисни изследователски хипотези за очакваните 

резултати от изследванията, за характера и силата на основните 

взаимовръзки и факторни влияния, за специфичните дискурси в 

представите и оценките на изследваните групи според основните им 

социодемографски, квалификационни, професионални и статусни 



„Икономика в сянка“ 

128 

характеристики. Базисните хипотези получават допълнителна 

конкретизация и се преформулират в съответствие с целите, задачите и 

специфичните гносеологически функции на отделните изследвания. 

6) В рамките на три изследователски цикъла се обосновават 

оптималните методологически подходи за избор на единиците на 

изследване (съвкупностен подход, типологичен подход, монографичен подход и 

др.). По този начин се създават предпоставки за набирането на представителна 

емпирична информация, позволяваща прилагането на познавателни процедури с 

цел екстраполиране и генерализиране на изводите от съвкупната информация 

спрямо изследваните съвкупности. 

7) За целите на социологическите изследвания в обособените три 

изследователски цикъла се прави обосновка на оптималните подходи за 

набирането на необходимата емпирична информация и на това основание се 

избират релевантни методи за набирането на необходимата първична и 

вторична информация. Всеки от етапите включва набиране на емпирична 

информация с прецизирана съвкупност от качествени и количествени методи, 

които в своята цялост позволяват да се обхване максимално широк спектър от 

потенциални източници на информация за изследвания обект. 

8) В съответствие с избраните конкретни методи за набиране на 

емпирична информация се конструират релевантни изследователски 

инструменти, в това число необходимите инструкции и за прилагането им 

при теренната работа. 

9) Конструират се модели за обработване на данните и модели за 

статистико математически анализ на съвкупната информация (чрез 

релевантни методи за анализ) и по този начин се създава необходимата 

информационна среда за провеждането на анализи на изследваните процеси. 

10) Холистичността на избрания подход се съдържа и в конструирането 

на цялостна, органично свързана система от контролни действия, които се 

прилагат спрямо всички елементи от проектираните изследователски 

дейности и посредством които се изграждат механизми за текущ контрол върху 

качеството на познавателния процес и създаваните емпирични продукти. След 

приключването на проектирания обем от изследователски дейности се извършва 

цялостна методологическа оценка, с което цикълът се „затваря” и се правят 
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обосновани предложения за нови изследователски дейности, предварващи 

потребностите от знание за социологическите обекти. 

В контекста на направените въвеждащи и абсолютно необходими 

разяснения за същността, обосновката и методологическата целесъобразност на 

холистичния подход за изследване на „икономиката в сянка“, се дискутират 

съществено важните проблеми и предизвикателства при изграждането на 

методология за емпиричното изследване на сенчестите икономически дейности. 

Показва се как в рамките на социологическия метод (разбиран като специфичен 

метод за изследване, обяснение и реконструкция на социалната реалност) и чрез 

обосновано прилагане на релевантни методологически подходи, изследователски 

процедури и техники е методологически възможно емпиричното изследване на 

„икономиката в сянка“. 

2.2. Модел за конструиране и прилагане на методология за емпирично 

изучаване на „икономиката в сянка“ 

Анализът на предходните емпирични измервания на сенчестите 

икономически дейности показва, че конструирането на релевантна методология 

за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ е сложна методологическа 

задача, изискваща последователното извършване на съвкупност от вътрешно 

съгласувани методологически действия. 

В специализираната методологическа литература се обсъждат различни 

подходи за конструиране на изследователски методологии, които съответстват 

на степента на сложност на изследваните явления и процеси и създават 

предпоставки за постигане на  конкретните цели и задачи на изследването. В 

случая с разработването на методология за система от емпирични 

социологически изследвания на сенчестите икономически дейности се възприема 

подходът за предварително конструиране на модел за построяването на 

методологията. Чрез конструирането на такъв модел изследователят ясно и 

дефинитивно разкрива своите представи за логиката на познавателния 

процес, фиксира етапите в разработването на методологията, структурните 

елементи на отделните етапи и тяхната логическа субординация. 

Има множество и различни варианти за конструиране на предварителен 

модел от описания тип. За целите на разработването на методология за 
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емпирично изследване на сенчестите икономически дейности тук се възприема 

модел на диагностични социологически изследвания (Съйкова, 2005: 318-

319). В предложения модел авторката разграничава четири отделни етапа, 

дефинира съдържанието на всеки от етапите и представя задачите, които се 

решават в рамките на четирите етапа. В специализираната методологическа 

литература това е най-изчерпателният модел, в който е обосновано точното 

място на всеки вид от познавателните дейности, извършвани при подготовката и 

реализирането на диагностични социологически изследвания. Моделът на 

Съйкова за диагностичните социологически изследвания може да бъде приложен 

в конкретния случай и адаптиран в съответствие с целите, задачите и функциите 

на емпиричното изследване на „икономиката в сянка“. 

Имайки предвид основните методологически предизвикателства при 

емпиричното изучаване на неформални икономически дейности, тук се 

възприема за целесъобразно прилагането на двустепенна познавателна 

схема за конструиране на методология за емпиричното изучаване на 

„икономиката в сянка“. 

1) Най-напред се разработва обща Методология за холистичен подход 

при емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“. Като начало се 

разработва теоретичен модел на обекта на изследване - дефинира се конструкта 

„икономика в сянка“ и на тази основа се определя предметното поле на 

изследването. Обосновават се подходите и методите на изследването, 

идентифицират се релевантните източници на информация и се конструира обща 

система от емпирични индикатори. Пак като елемент на общата Методология, се 

обосновава същността и елементите на изследователската стратегия за 

емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“. Тук се описва модела на 

специфичния познавателен процес при изследването на „икономиката в сянка“, 

обосновава се избора на релевантни методи за набиране на емпирична 

информация и се изяснява съдържанието (в т.ч. елементите) на 

изследователската стратегия за набиране на емпирична информация. Обосновава 

се необходимостта от система от взаимно свързани контролни действия, които да 

бъдат прилагани на всеки етап от реализирането на замислените дейности – като 

механизми за текуща методологическа оценка на качеството на отделните 

елементи на изследователските дейности и своевременно коригиране на 
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установени несъответствия или методически, инструментални или 

организационно технически проблеми. 

2) Следващата степен се състои в разработването на елементите на 

технологията за емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“. Предвид 

избрания холистичен подход, се конструират самостоятелни 

изследователски постановки за всички проектирани социологически 

изследвания, които постановки са производни на една обща теоретична и 

методологическа основа. На тази степен се прави по-нататъшна конкретизация на 

общите методологически постановки и се разработват специализирани 

изследователски постановки (специализирани методологии) за всяко едно 

изследване. 

Ако се разработват извън приетата система, всяко едно изследване би 

следвало да се разглежда като отделен напълно завършен цикъл от 

изследователски дейности и тогава би било редно за всяко изследване да се 

конструира самостоятелна методология. Но предвид възприетия в конкретния 

случай холистичен подход, се разработва най-напред общ концептуален модел и в 

последствие се доразвиват само тези елементи от методологията на отделните 

изследвания, които показват тяхната гносеологическа, функционална и 

когнитивна уникалност. Според предмета и обекта на изследванията, се 

разписват познавателните им цели, задачи и функции; в съответствие с целите и 

задачите на изследването се формулират изследователските хипотези33. По този 

начин за всяко от проектираните изследвания се конструира собствен теоретичен 

социологически модел Според характера на търсената емпирична информация и 

спецификата на изследваната съвкупност се конкретизират подходите за избор 

на единици за изследване и релевантните методи за набиране на информация; 

конкретизира се общата система от емпирични индикатори, разработва се 

необходимият изследователски инструментариум, така че да съответства на 

специфичните гносеологически функции на всяко едно изследване и на 

                                                 
33  Създаването на социологически модел на изследването е обосновано от Ст. Михайлов 
(Михайлов, 1980:87). Елементите на социологическия модел са темата, предмета, задачите и 
хипотезите на изследването. Веднъж дефинирани, те представляват основата, върху която се 
разработват останалите елементи от програмата на емпиричното социологическо изследване 
(системата от емпирични индикатори, обосновка на източниците на информация, методите за 
набиране на информацията и методите за нейната обработка, създаването на изследователския 
инструментариум, организационните аспекти и контрола върху реализацията на изследването). 
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особеностите на изследваната съвкупност; създава се модел за изследване на 

факторните връзки и зависимости и на тази основа се обосновава използването 

на методи за обработване и статистико математически анализ на съвкупната 

информация. Описват се също така организационно техническите аспекти на 

емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“. В духа на добрите 

методологически традиции, емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ 

включва задължително апробиране на отделните елементи от разработената 

изследователска технология. 

С това дейностите по конструиране на методология се изчерпват и 

идва ред на тяхното практическо прилагане и анализ на получените 

продукти. Тъй като това представлява специфичен вид технологични, 

организационни и аналитични дейности, те са отграничени в отделен етап. 

Описаните дейности е целесъобразно да бъдат организирани в отделни 

съвкупности (системи), обединяващите критерии за които са съдържанието на 

дейностите и техните функции в контекста на изграждането на методология за 

емпирично изследване. По тази логика се разработва следният Модел за 

конструиране и прилагане на методология за емпирично изследване на 

„икономиката в сянка“: 

1) Процесът на конструиране и прилагане на методология за емпирично 

изследване на „икономиката в сянка“ се структурира в четири основни етапа, в 

рамките на които се извършват относително самостойни съвкупности от 

методологически, методически и технологични дейности. 

2) Всеки от етапите е изграден от самостоятелни фази. 

3) Всяка отделна фаза се състои от различен брой специфични елементи, 

които кореспондират с извършването на точно определени дейности. На всеки от 

елементите съответства извършването на определени познавателни задачи, 

които в своята цялост създават методологически, методически и технологически 

предпоставки за реализирането на целите и задачите на емпиричното изследване 

на „икономиката в сянка“. 

В контекста на конструирания Модел, дейностите по конструирането и 

прилагането на методология за емпирично изучаване на „икономиката в 

сянка“ се структурират в следните самостоятелни етапи и фази: 

Първи етап. Разработване на обща Методология за емпирично 
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изучаване на „икономиката в сянка“. Етапът съдържа две фази: фаза 1). Обши 

изследователски постановки за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“. 

Състои се от четири елемента. и фаза 2). Обосноваване на изследователска 

стратегия за изследване на „икономиката в сянка“. Изградена е от два елемента. 

Втори етап. Конструиране на технология на емпиричното изучаване на 

„икономиката в сянка“. Състои се от две фази: фаза 1). Дизайн на 

изследователските постановки за проектираните социологически изследвания. 

Състои се от осем елемента и фаза 2). Апробиране на елементите на 

специализираните методологии. Включва четири елемента. 

Трети етап. Практическа реализация на изследователската 

технология. Изграден е от две фази: фаза 1). Теренна реализация на 

проектираната система от социологически изследвания. Състои се от два 

елемента и фаза 2). Обработване, анализ и обобщение на набраната съвкупна 

информация. Включва три елемента. 

Четвърти етап. Оценка на резултатите от изследването34. В контекста 

на разработваната тук методология четвъртият етап е изграден от две 

самостоятелни фази: фаза 1). Социологическа интерпретация на съвкупната 

емпирична информация. Изградена е от два елемента. и фаза 2). 

Методологическа оценка на резултатите от изследването. Включва три елемента. 

Фиг. 2.2. илюстрира последователността на четирите етапа в 

разработването и прилагането на методология за емпирично изследване на 

„икономиката в сянка“. Фиг. 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 представят структурата на четирите 

етапа. Така представеният модел за разработване и прилагане на методология за 

емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ съдържа всички необходими 

елементи, които гарантират изчерпателното, системно и задълбочено изучаване 

на сенчестите икономически дейности. Моделът организира сложната съвкупност 

от дейностите, които трябва да бъдат извършени, разкрива тяхната 

субординация и логическа последователност и в този смисъл се разглежда като 

систематизиращ подход за подготовката и провеждането на система от научно 

обосновани емпирични социологически изследвания. 
                                                 
34 В разработения за целите на настоящия труд модел, наименованието на четвъртия етап е 
възприето и приложено буквално от модела на Съйкова за диагностични социологически 
изследвания (Съйкова, 2005: 318), тъй като съответства в най-голяма степен на съдържанието на 
дейностите, включени в четвъртия етап на разработваната тук методология. 
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Фигура 2.2. Модел за конструиране и прилагане на методология за 
емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ 

 

Фаза 1. 
Общи изследователски постановки за емпирично 
изучаване на „икономиката в сянка“ 

Фаза 2. 
Обосновка на изследователска стратегия за 
емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ 

Първи етап. 
 

Разработване на обща 
Методология за 

емпирично изучаване 
на „икономиката в 

сянка“ 

Втори етап. 
 

Конструиране на 
технология на 

емпирично изучаване 
на „икономиката в 

сянка“ 

Трети етап. 
 

Практическа 
реализация на 

изследователската 
технология 

Четвърти етап. 
 

Оценка на резултатите 
от изследването 

Фаза 1. 

Дизайн на изследователските постановки за 

проектираните социологически изследвания 

Фаза 2. Апробиране на елементите на 

специализираните изследователски постановки 

Фаза 1. 

Теренна реализация на проектираната система 

от емпирични социологически изследвания 

Фаза 2. 

Обработване, анализ и обобщение на набраната 

съвкупна информация 

Фаза 1. 

Социологическа интерпретация на съвкупната 

емпирична информация 

Фаза 2. 

Методологическа оценка на резултатите от 

изследването 
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Фиг. 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елемент 1. Разработване на теоретичен 

(концептуален) модел на обекта на 

изследване 

Елемент 2.  

Обосновка на подходите и методите за 

изследване 

 

Елемент 3. 

Дефиниране на източниците на емпирична 

информация 

 

Първи етап. 
Разработване на обща Методология за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“ 

Елемент 4. 

Конструиране на базисна система от 

емпирични индикатори 

 

Втора фаза: 

Обосноваване на изследователска стратегия за 

емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ 

Първа фаза: 

Общи изследователски постановки за емпирично 

изучаване на „икономиката в сянка“ 

Елемент 2. 

Обосновка на избора на релевантни методи 

за набиране на емпирична информация 

Елемент 1. 

Обосновка  на изследователската 

стратегия: 

 

Обосновка на принципите и подходите за 

конструиране на органична система от 

взаимосвързани емпирични 

социологически изследвания за постигане 

целите и задачите на емпиричното 

изучаване на „икономиката в сянка“ 
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Фиг. 2.4. 
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Фиг. 2.5 

Елемент 7. Конструиране на система 
от действия за контрол при 
реализиране на изследователската 
стратегия 

Елемент 8. Организационни аспекти 
на емпиричното изследване на 
„икономиката в сянка“ 

Елемент 1. Дефиниране на 
предмета, обекта, целите, задачите 
и специфичните им функции 

Елемент 2. Прецизиране на  
системата от емпирични 
индикатори за целите на 
конкретното изследване 

 

Елемент 4. Обосновка на 
подходите за подбор на единиците 
за изследване 

 

Елемент 3. Формулиране на 
хипотезите на проектираните 
изследвания 

 

Конкретизиране на подходите за 

избор на единици за изследване 

 

Втора фаза: 
Апробиране на елементите на специализираните 

методологии 

Първа фаза: 
Дизайн на изследователските постановки за проектираните 

социологически изследвания (специализирани методологии) 

Елемент 5. Дизайн  на 
изследователските инструменти 

Елемент 6. Създаване на модел за 
изследване на факторните връзки и 
обработване и анализ на 
емпиричната информация 

Елемент 1. 
Апробиране на организацията на 
теренната работа 

Елемент 3. 
Апробиране на изследователските 
инструменти 

Елемент 2. 
Апробиране на подходите за подбор 
на изследваните единици 

Елемент 4. 
Апробиране на въвеждането на 
емпиричните данни 

Втори етап. 
Конструиране на технология за емпиричното изучаване на 

„икономиката в сянка“ 
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Фиг. 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елемент 1. Набиране на емпиричната информация 
чрез проектираните методи: 
(интервюта/анкети, качествени методи, замени на 
ненамерените/отказалите респонденти, текущ 
контрол върху работата на анкетьорите 

Елемент 2. Логически оглед на попълнените 
носители на индивидуална информация, преглед на 
изпълнението на планираните извадки 

Трети етап. 
Практическа реализация на изследователската технология 

Втора фаза: 
Обработване, анализ и обобщение на набраната 

съвкупна информация 

 

Първа фаза: 
Теренна реализация на проектираната система от 

социологически изследвания 

Елемент 1. Подготовка на индивидуалната 
емпирична информация за въвеждане 
(класификации, типологии, кодиране, логически 
контрол) 

 

Елемент 2. Въвеждане и обработване на 
информацията информация 
 

Елемент 3. Статистико математически анализ и 
обобщение на съвкупната информация 
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Фиг. 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвърти етап. 
Оценка на резултатите от изследването 

Първа фаза: 
Социологическа интерпретация на съвкупната 

емпирична информация 

Втора фаза: 
Методологическа оценка на резултатите от 

изследването 

Елемент 1. 
Теоретични реконструкции. 
Разработване на аналитични текстове 

Елемент 2. 
Представяне на аналитичните материали в 
научното и публичното пространство. Подготовка 
на публикации, студии, монографии 

Елемент 1. Прилагане на техниката „ретроспективен 
прожектор” за оценка на елементите от 
методологията 

 

Елемент 2.  
Идентифициране на основните и допълнителните 
продукти от изследването 

Елемент 3.  
Набелязване на общи насоки и потребности от 
бъдещи изследвания в предметната област 
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§3. Теоретичен модел за емпирично изучаване на „икономиката в 

сянка“ 

При дискусията в глава първа са систематизирани най-често 

употребяваните понятия и са откроени спецификите в съдържателния континуум 

на понятията. На тази основа е предложен авторски поглед върху нивата на 

субординация на отделните конструкти (род-вид) и възможните класове от 

понятия-синоними. 

Сред множеството понятия (повече от 25) за измерване и обяснение на 

дейностите, извършвани паралелно на официалната икономика, четири 

конструкта са получили най-широка приемственост в научната общност - 

неформална икономика (informal economy), „икономика в сянка“ (shadow 

economy), скрита икономика (hidden economy) и сива икономика (grеy 

economy). 

Настоящият теоретичен модел възприема като релевантен конструктът 

„икономика в сянка“. Основанията за този авторски избор са предмет на дискусия 

в следващите параграфи на текста. 

3.1. Дефиниране, същност и елементи на конструкта „икономика в 

сянка“ 

Конструктът „икономика в сянка“ (shadow economy) е разработен и 

утвърден в изследователската общност от австрийския макроикономист Ф. 

Шнайдер (Schneider, 1998). Конструктът е дефиниран на английски език (shadow 

economy) и в това свое семантично звучене придобива популярност сред 

изследователските среди в света и в Европа. Конструктът е приет като синоним 

на понятията „сива икономика“ и „скрита икономика“. 

В българската изследователска практика конструктът shadow economy 

намира нееднозначен прием. В превод на български език конструктът shadow 

economy се среща в два варианта - сенчеста икономика и „икономика в сянка“. 

Първият вариант (сенчеста икономика) бързо се усвоява от медиите и това в 

известен смисъл му отрежда ролята на научно популярен термин, подходящ за 

медийно отразяване на проблематиката. Някои експерти в областта (Чавдарова, 

2000) виждат в понятието „сенчеста икономика“ мъглявост, неопределеност и 

известна доза на несериозност. Вторият вариант („икономика в сянка“) започва да 
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се използва в синдикалните (Стоянов, Кирова и Кирова, 1999) и иконометричните 

изследвания (ЦИД, 2004, 2008, 2010). Тъй като българската икономическа мисъл 

повече клони към използването на понятията „сива икономика“ (Ялъмов, 2002) и 

„скрита икономика“ (ЦИД, 2004, 2008,  2009, 2010, 2011, статистическите 

институции работят главно с понятието „нерегистрирана икономика“, а в 

теоретичните социологически изследвания се използва основно термина 

„неформална икономика“, конструктът „икономика в сянка“ остава неразбран. 

Използва се предимно в икономическите изследвания и то като синоним на „сива 

икономика“ и „скрита икономика“. 

Анализът на смисловото съдържание на горепосочените понятия показва, 

че социологическата мисъл схваща термина „неформална икономика“ в неговия 

широк смисъл - като съвкупност от всички дейности, извършвани извън и в 

нарушение на формалните правила, в това число тук се включват и криминалните 

дейности. Иконометричните и статистическите изследвания използват 

понятието „неформална икономика“ в тесния му смисъл - с него се обозначават 

само дейностите, извършвани в домашното стопанство, социални дейности, 

бартер, дребна търговия. Така се оказва, че икономисти, статистици и социолози 

говорят на три различни езика и когато публикуват емпирични данни за 

неформалната икономика имат предвид съвършено различни съдържателни 

континууми. Логично, оценките35 за обхвата и динамиката на неформалната 

икономика варират в широк диапазон - от 10-15% до 30-45%. 

И тук идва конструктът „икономика в сянка“, като опит за намиране на 

работещо инструментално решение, което да бъде използвано за целите на 

провеждането на емпирични измервания на дейностите, извършвани не-по-

правилата. 

Най-кратко казано, конструктът „икономика в сянка“ следва да бъде 

разбиран като тази част от икономиката, която се извършва в сянката на 

закона - това са тези икономически дейности, които принципно са разрешени от 

                                                 
35  Институт за пазарна икономика, 1996; Световна банка. Доклад №. 45819-BG. България: оценка 
на инвестиционния климат. Том втори ІІ. Неформалният сектор, 2008; Лилов, Г. Втора държава в 
сянката на закона, С., 2000; Чавдарова, Т. Неформалната икономика, С., 2001; Гоев, В. 
Статистическо изследване на скритата икономика в България през периода 2002-2008, С., 2010; 
Дооценки за дела на скритата икономика, НСИ, 2011; Schneider F., Shadow Economies of 145 
countries all over the World: What Do We Know? CREMA, Paper No. 2005; ЦИД, Мониторингови 
доклади за измерването и изчислението на скритата икономика в България (2002-2011);  
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закона и за тяхното осъществяване е разработена необходимата законова база 

(закони, подзаконови актове, правилници и други нормативни регулации), но в 

процеса на практическото им осъществяване се извършват различни по характер 

нарушения. Последствията от извършваните нарушения са социално 

икономически, но в повечето случаи са предмет на административно 

санкциониране и само в една част от случаите са обект на криминално 

преследване. Самият процес на осъществяване на дейностите „в сянка“ включва 

преобладаващо извършване на разрешени от закона действия, но също така 

частично предполага извършването и на действия, подлежащи на криминално 

санкциониране. Съществено важното при този тип икономически дейности е, че 

те паразитират и стават възможни именно благодарение на съществуващото 

законодателство (пропуски, логически противоречия, нееднозначност в 

тълкуването, съзнателно оставени „вратички“). Затова и най-точното им 

наименование е дейности в сянката на закона. 

За целите на емпиричното изследване на паралелните икономически 

практики, които не са криминализирани, е логично и онтологически 

целесъобразно да се работи с понятието „икономика в сянка“. Съдейки по 

съдържанието, генезиса, природата, функциите и механизмите на осъществяване, 

в контекста на съвременните социално икономически системи „икономиката 

в сянка“ може да се разглежда като паралелна икономическа под-система, 

която функционира като рефлексия и като естествена „сянка” на 

официалната (формалната) икономическа система. Нейното възникване е 

обективно детерминирано. 

За разлика от другите по-масово използвани понятия, конструктът 

„икономика в сянка“ е максимално изчерпателен по отношение на измеримите 

индикатори, чрез които може да се съди за обхвата на дейностите, нарушаващи 

формалните правила и оставащи неотчетени от държавната статистика. Това 

негово качество го прави оптимален при провеждането на емпирични 

изследвания на икономическите дейности, извършвани паралелно на 

официалната икономика. 

В следващите редове се постулират основните концептуални тези, на 

основата на които се стига до дефинирането на съдържанието на конструкта 

„икономика в сянка“ и неговата методологическа целесъобразност за целите на 
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емпирични изследвания по проблематиката. 

3.1.1. Формални и неформални икономически дейности 

Първото ключово концептуално допускане е по отношение 

разграничаването на икономическите дейности според критерия „спазване на 

формално съществуващите правила“. 

Онтологически обосновано и инструментално функционално е 

икономи-ческите дейности да се разграничат на 1) формални икономически 

дейности – изцяло съобразени и подчинени на формалното законодателство и 2) 

неформални икономически дейности – извършвани при частично или тотално 

нарушение на формалните правила за икономическа дейност. Като следствие, за 

целите на изследването на неотчетените икономически дейности тук се 

използват общите категории формална и неформална икономика. 

В някои случаи при социологическата реконструкция на неформалните 

дейности се разграничават три основни сегмента – официална икономика, 

неформална икономика и криминална икономика (Чавдарова, 2001). Но 

обособяването на криминалната икономика в отделен, напълно самостоятелен 

вид, говори за смесване на критериите за отграничаване на икономическите 

дейности. При възприетия в настоящия труд основополагащ критерий 

икономическите дейности са или изцяло съобразени с формално утвърдените 

правила, или се извършват в нарушение на тези правила. Затова е по-

целесъобразно да се разграничат формални икономически дейности и 

неформални икономически дейности. Съвсем друг е въпросът, че при една част от 

неформалните дейности нарушенията остават в категорията на легитимността 

(т.е. правилата се нарушават, но пред лицето на закона това не са 

криминализирани деяния), докато при друга част от неформалните действия 

става дума за престъпления, преследвани от закона. 

 

Виж фиг. 2.7: 
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Фиг. 2.7: Структура на икономическите дейности 

 

В постмодерните общества са налице предпоставки за едновременното 

съществуване на формалната икономика и неформалните икономически 

дейности. Взаимодействията между двата типа икономики са дискусионни. 

Еднакво силни аргументи могат да се намерят за това, че неформалната 

икономика е силна там, където е слабо развита официалната икономика (Hellman, 

Jones & Kaufmann, 2000). Има достатъчно солидни аргументи и в подкрепа на една 

друга теза, че неформалната икономика е естественият социално икономически 

буфер за тези икономики, които страдат от сериозни дисбаланси, нарушена 

промишлена инфраструктура, липса на национални приоритети и неумението да 

се дефинират областите на икономически растеж, нарушени или деформирани 

системи за социална защита. В този контекст се твърди, че неформалната 

икономика влива „свежест и сила” там, където официалната икономика не е в 

състояние да направи това (Корягина, 1996; Латов, 2000; Ялъмов, 2002; Schneider 

& Enste, 2000). 

При дефинирането на неформалността в съвременните социално 

икономически системи се взема предвид и още един тип аргументация, 

разглеждаща органичната „преплетеност” на негативните и позитивните 

последствия от неформалната икономика на развитието на официалната 

икономика и социално икономическата система като цяло (Шанин, 2000; 

Schneider, 2011). Формулираните констатации са принципни, но в най-явен вид се 
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експлицират при развиващите се икономики, икономиките в 

постсоциалистическите общества и икономиките в дълбока криза, при които 

управлението на икономическите процеси със силата на официалните механизми 

и лостове не е ефективно. 

Анализът на генезиса на неформалната икономика и основните й 

проявления дава основание да се направи констатацията, че неформалната 

икономика е паралелна икономическа реалност, която конституира правото 

си на съществуване, като черпи „ресурси” както от социално 

икономическите и институционалните дисбаланси, така и от исторически 

формиралите се културно ценностни платформи на съвременните общества. 

В този смисъл, неформалните икономически дейности са закономерен, необходим 

и имплицитно вплетен елемент от съвременните социално икономически 

системи36. 

Формално установените правила и регулации „се проектират” в зоната на 

неформалността, където биват критически „преосмисляни” от гледна точка на 

тяхната стопанска адекватност (съответствие между логиката на стопанската 

дейност и правилата), икономическа целесъобразност (съотношение между 

разходи и ползи от прилагането им в стопанската дейност) и икономическа 

функционалност (оптимизират дейността чрез закрепване на статуквото, чрез 

плавни реформи или радикална промяна). От друга страна, в отговор на широко 

разпространили се неформални практики могат да последват действия за тяхното 

институционализиране, т.е. да се приемат нови формални правила, закрепващи 

или коригиращи неформалните практики. 

От гледна точка на нормативното регулиране, неформалната 

икономика е огледалната проекция на формално съществуващите 

регулации, но се характеризира с по-строга субординираност и по-ясни 

правила: тук има строг ред и свои правила, норми и модели за 

                                                 
36 Принципите и правилата, конституиращи съдържателно елементите на неформалното 
икономическо поведение, са резултат и проекция на институционалната среда (North, 1990; Stark, 
1996). От гледна точка на разкриването на динамиката на взаимните рефлексии между 
формалното и неформалното икономическо поведение, с по-висок евристичен потенциал е 
тълкуването на Старк за ролята на институциите (Stark, 1996). Докато Норт (North, 1990) вижда в 
институциите преди всичко „ограничител” на избора на икономическите субекти, Старк третира 
институциите като „възможности” за избор и своеобразен ресурс. „”Д. Старк се интересува от 
създаването на възможностите, от това как настоящето „държи в ръцете си” бъдещето.” 
(Чавдарова, 2001: 129). 
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препоръчително поведение, както и механизми за санкциониране на 

неспазването на неформалните правила. 

За разлика от формалните икономически практики, при 

неформалните не само е налице изключително ясна субординация – 

създадени са условия, образци и механизми за спазването на установената 

субординация. Преминаването от едно ниво към друго, по-високо статусно, 

става възможно при определени условия и е индикатор за променен статус 

(завоювани нови позиции, придобити нови капитали, ново влияние и т.н.). В 

кръга на неформалната икономика, нарушаването на правилата и нормите 

се санкционира бързо и ефикасно, а нарушителите или трайно се 

елиминират (нерядко дорифизически), или биват санкционирани 

подобаващо, така че да се избегне повторно нарушение. 

3.1.2. Елементи на неформалната икономика 

В структурно отношение неформалната икономика37 се подразделя най-

общо на три основни вида, които в своята съвкупност изчерпват съдържанието на 

икономическите дейности, извършвани „вън” и паралелно на формалните 

правила - чрез незачитане, заобикаляне, игнориране или обезсилване на 

институционалната среда: 

а) „Икономика в сянка“; 

б) Криминална икономика; 

в) Домашна икономика. 

Условно елементите са обозначени като C-segment („икономика в сянка“), 

B-segment (криминална икономика), D-segment (домашна икономика). Фиг. 2.8. 

илюстрира основните елементи на неформалната икономика: 

 

 

 

 

                                                 
37 Отграничаването на видовете неформални икономически дейности и тяхното систематизиране 
е предмет на сериозни изследвания. В основата на разграничаването на неформалните практики 
се поставят различни критерии, между които извършването на нерегистрирана дейност, 
полагането на нерегистриран труд, избягването на данъци, отчетност и „видимост” пред 
статистическите регистри, легалност или нелегалност на стопанските дейности и др. Подробно 
тези въпроси са дискутирани в първа глава от настоящия труд. 
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Фигура 2.8. Елементи на неформалната икономика 
 
Легенда:  B-segment=Криминална икономика 
   C-segment=„Икономика в сянка“ 
   D-segment=Домашна икономика 
 

Със С-segment се обозначава „икономиката в сянка“, често наричана 

скрита или сива икономика. Прилагайки системния подход за анализ на 

явлението „икономика в сянка“, на този първоначален етап на изследването 

„икономиката в сянка“ се разглежда като съвкупност от нееднородни по своя 

характер икономически дейности, с осъществяването на които се преследват 

различни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни частни, корпоративни 

или групови интереси. Механизмите за реализиране на преследваните интереси 

са различни и съответстват на характера и вида на извършваните нарушения. 

Формите на „икономиката в сянка“ са твърде разнопосочни, но консенсусно се 

приема, че те са резултат от силния институционален натиск (Норт, 2000) и 

неефективността на институциите (Латов, 2000; Радаев, 1997, 2000). 

B-segment обхваща тези елементи от действията на икономически 

активните играчи, при които се извършват процесуално наказуеми действия. При 

този вид действия неспазването на формалните правила е „прекрачило чертата” 

на социално допустимите нарушения и е преминало в зоната на действията, 

които по смисъла на законодателството са криминализирани и подлежат на 

наказателно преследване. Така наречената „черна” или „криминална” икономика 

D-

segment 

B-segment 

C-segment 
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е един от елементите на съвременните общества. Има я както в най-слабо 

развитите, така и в най-силно развитите икономики. Различията са в мащабите й, 

във формите, които приема, в механизмите за нейното осъществяване и в 

строгостта, с която обществото наказва подобен тип деяния. Тъй като черната 

икономика най-трудно се измерва и изследва, данните за нейните размери се 

приемат като хипотетични допускания. Твърди се, че черната икономика обхваща 

най-големи сегменти от икономическите дейности в азиатските общества, но 

поради сложността и условността на измерванията, тези твърдения остават в 

сферата на допусканията. 

D-segment служи за обозначаване на домашната икономика, т.е. това, което 

се случва в рамките на едно домакинство. Прието е да се счита, че това е „най-

безобидният” вид неформална икономика38, тъй като изпълнява преимуществено 

социални функции, а обемът на произведените и разменените стоки/услуги 

спрямо БВП е относително малък. Това дава основания този тип неформална 

икономика да се разглежда като здравословна и социално оправдана39 (Мирчев, 

2007). Изследванията сочат, че „домашната икономика у нас има стабилна 

материална подплънка” (Чавдарова, 2001: 200), а анализът на наличните данни 

показва, че „в днешно време домашното производство се родее с бедността.”40 

Подчертано реципрочният характер на домашната икономика е основание да 

бъде дефинирана и като „реципрочна икономика” или „икономика на 

реципрочния дар” (Барсукова, 2004). 

Не е целесъобразно трите сегмента на неформалната икономика 

(„икономика в сянка“, черна икономика и домашна икономика) да бъдат 

представяни като три еднопорядкови елемента от едномерна равнина. 

Характерът на връзките между трите сегмента говори по-скоро за наличието на 

три типа сложни взаимодействия: 

                                                 
38 Мирчев интерпретира домашната икономика като 1) икономика за съхраняване на народностна 
традиция – лично стопанство за зеленчуци и плодове, мляко и сирене, месо и риба, на ракия и 
вино, както и на домашна зимнина –  туршии, компоти, лютеница, разядки, консервирана риба и 
месо; и (2) градинско лично стопанство за продажба в дребни количества и сезонно. 
39 На този вид неформална икономика са посветени множество теоретични изследвания. 
Популярно се означава като „икономика на бурканите”. При някои изследователски схеми 
дейностите в домашното стопанство се обозначават с понятието „неформална икономика”, което е 
неправомерно в контекста на традициите в измерването на неформалните икономически 
дейности и води до допълнителни усложнения в сравняването на емпиричните данни. 
40  Чавдарова прави извода по данни от изследвания на Райчев и сътр. (1999 г.), от които става 
ясно, че близо половината от населението има материални условия за производство и 
транспортиране на селскостопански продукти. 
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1) Най-напред, „икономиката в сянка“ е рефлексия на официалната 

икономика. Степента на развитост на икономическите дейности, извършвани 

изцяло в „духа” и при спазването на буквите на законите, влияят пряко върху 

обхвата и формите на „икономиката в сянка“. Колкото повече са структурните 

дисбаланси в официалната икономика (в т.ч. несъответствията между 

институционалната среда и обективните потребности на икономическата 

система), толкова повече предпоставки се създават за съществуването на 

„икономика в сянка“. 

2) „Икономиката в сянка“ има множество допирни точки с дейности от 

криминализираната икономика. Връзките между двата вида неформални 

дейности са двупосочни – „икономиката в сянка“ „издърпва” безотчетни капитали 

и „мръсни пари” от черната икономика, а последната от своя страна използва 

структурите на полулегалния бизнес, за да легитимира част от своите дейности, 

при което създава заетост, обороти и печалби за работещите в сивия сектор 

играчи. Така „икономиката в сянка“ служи за придаване на социално приемливо 

лице на една определена част от криминалните дейности. Черната икономика пък 

служи като захранващ финансов и ресурсен „резервоар” за сивите дейности. 

Между двата типа дейности има перфектна симбиоза, макар че не може да се 

говори за взаимозаменяемост. По-скоро протича рационален и високо ефикасен 

обмен на ресурси, власт и влияния с цел краткосрочни или дългосрочни 

материални и/или нематериални изгоди. 

3) Домашната икономика, макар и да е един от видовете неформална 

икономика, е твърде различна от дейностите, които се характеризират като 

сенчести или черни. Единственото „престъпление” при домашното стопанство е, 

че произведените стоки или услуги не се обявяват пред държавата и върху 

произведената стойност не се заплащат дължимите според българското 

законодателство данъци и осигуровки. Ето защо във фигурата D-segment е 

странично разположен и ясно отграничен от другите два елемента на 

неформалната икономика. Но и тук съществуват известни рискове - независимо 

че изглежда социално приемлива и безобидна, в последните пет години има 

достатъчно доказателства за това, че домашната икономика също може да има 

черни или полусиви лица. Това обаче е извън обекта на настоящия анализ, поради 

което тук не се експлицират връзките между домашната икономика и останалите 
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два вида неформална икономика41. 

Но ако анализът се задълбочи в контекста на трансформационните процеси 

в постсоциалистическите общества се оказва, че формирането на сенчестата 

икономика в постсоциалистическите общества е свързано до голяма степен с 

възникването най-напред на съществено важен, вътрешно организиращ елемент, 

който може да се означи като икономика на „доверените лица”. Тази 

протоформа на днешната сенчеста икономика е насърчавана, ръководена и 

защитавана от политически чадъри, ползва протекции от най- високо властово 

ниво и формира контурите на сивите икономически практики у нас. Икономиката 

на „доверените лица”42 е съставен елемент на „икономиката в сянка“ и 

представлява ядрото на сенчестите дейности, извършвани в нарушение на 

формалните правила. С времето в ежедневната лексика се възприе употребата на 

понятията „обръчи от фирми” или „приятелски кръгове”. 

Освен че получават изключителни права/привилегии за достъп до 

национални ресурси и производства, работещите в икономиката на „доверените 

лица” са неподвластни на законите, рискът от санкциониране на извършваните 

систематични нарушения предварително е сведен до нула, а икономическите им 

действия са обвити в уютния ореол на политическите и властовите протекции43. 

Дискусионен е въпросът дали тези икономически субекти извършват само 

разрешени от закона дейности (неформални, но легални дейности) или под 

чадърите на протекциите се извършват и криминални дейности (търговия с 

оръжие, търговия със стратегически суровини, производство и трафик на 

наркотици, трафик на хора и т.н.). Този въпрос изисква сериозни документални 

проучвания, затова тук не се предлагат дефинитивни отговори. Със сигурност 

                                                 
41  Типичен пример за това е предприемчивостта на някои „бизнесмени”, които използват 
наивността на обикновени хора от село и отглеждат в дворчета и градинки уж „безобидни” 
растения, като марихуана и канабис, които впоследствие се пласират на българския пазар, т.е. 
превръщат се в елемент от търговията с дрога. 
42 За този вид специфични неформални дейности говорят единствено руските изследователи 
(Ярыгина, 1999; Латов, 2000; Радаев, 2000), наричат я „розова икономика” и с нея означават онзи 
специфичен сегмент от икономическите дейности, които в хода и в резултат на мащабните 
трансформации на постсоциалистическите правила са поверени на една малка група от 
привилегировани субекти. 

43  Тези въпроси подробно са развити при Стоева, 2004. Авторката анализира трансформационните 
процеси у нас и на основата на докуметални източници доказва, че в основата на неформалността 
у нас стоят процесите по дифузия на политическата и икономическата власт, които са източник на 
неформално, конспиративно натрупване на доходи и капитали (Стоева, 2004:113). 
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обаче може да се твърди, че заетите в икономиката на „доверените лица” 

(работодатели и мениджъри) са експериментирали с новите модели на 

трансформиращата се командно административна икономика и превръщането й 

в специфичен вид пазарна икономика. Тъкмо те са участвали в създаването и 

реализирането на поредица от схеми/модели за развитие на паралелна 

икономическа реалност. 

По тази логика, неформалната икономика е съвкупност от динамично 

преплетени и относително самостоятелни четири сегмента, които условно 

могат да се обозначат като A-segment, В-segment, С-segment и D-segment. Фиг. 

2.9 илюстрира съотношението между четирите основни елемента на 

неформалната икономика в началните години на трансформиране на 

отношенията на собствеността: 

 

 

Легенда: A-segment=Икономика на доверените лица (розова икономика) 
 B-segment= Криминална икономика 
 C-segment=„Икономика в сянка“ 
 D-segment=Домашна икономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2.9. Елементи на неформалната икономика 
(начални години на прехода към пазарна икономика) 
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A-segment 
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Величината и функциите на A-segment-а не са постоянни - те търпят 

промени във времето в зависимост от промените в интересите на икономически 

доминиращите сили и произтичащите от това следствия (закрепени чрез 

нормотворчески процеси и материализирани под формата на релевантни 

регулации, формални правила, организации и механизми). 

В началните години (1989-1995), A-segment-ът изиграва огромна роля за 

преструктурирането на икономическото пространство, за създаването на новите 

икономически субекти и установяването на новите модели на икономическа 

култура. „Икономиката в сянка“ все още е слабо развита, като нейното 

съдържание почти изцяло се запълва от икономиката на „доверените лица“. 

Черната икономика заема сериозни пространства и процъфтява необезпокоявано. 

Значителни са размерите на домашната икономика, която в годините 1990-

1991 г. изпълнява функциите за покриване на възникналите остри дефицити от 

стоки за първа необходимост за населението. Затова би било коректно да се 

дефинира като икономика на дефицитите и оцеляването. 

Близо двадесет години след началото на трансформацията на 

отношенията на собствеността (2010-2014 гг.), ситуацията е коренно 

променена – параметрите на социално икономическия контекст за съвършено 

различни в сравнение с началните години на прехода. Различията в 

съотношението между елементите на неформалната икономика са илюстрирани 

във Фиг. 2.10. 

Логично, различна е социално икономическата ”тежест” на структурните 

елементи на неформалната икономика. A-segment-ът значително се е свил, но за 

сметка на това силно развитие е получил С- segment-ът („икономиката в сянка“). 

Ако в началото на прехода С-segment-ът е стартирал плахо, към 2000 г. вече е 

заемал около 30-38% от БВП, а след това с променлива амплитуда продължава да 

се задържа на нива около 35-40%. Днес В-segment-ът, според оценките на 

изследваните лица, заема не повече от 5-8% от извършваните дейности (счита се, 

че значително е „изтънял” в сравнение с периода 1990-2000), а домашното 

стопанство е сведено до извършването на минимални, но значими за една част от 

домакинствата дейности. Макар да са безалтернативни за една част от 

населението, статистическото изражение на този тип дейности е твърде скромно. 
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Затова в общата схема на неформалната икономика D- segment -ът вече играе 

незначителна роля: 

 

Легенда: A- segment =Икономика на доверените лица (розова икономика) 
 B- segment = Криминална икономика 
 C- segment =„Икономика в сянка“ 
 D- segment =Домашна икономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2.10. Елементи на неформалната икономика (2010-2014 гг.) 

Разграничаването на четирите елемента на неформалните дейности 

(„икономика в сянка“, икономиката на „доверените лица”, криминална икономика 

и домашна икономика) може да се задълбочи и на следващото ниво на 

конкретизация да се направи „разрез” на „икономиката в сянка“, в резултат на 

което да се опишат основните й структурни елементи. 

3.1.3. Дефиниране на конструкта „икономика в сянка“ 

Дефинирането на конструкта „икономика в сянка“ е не само необходимо - 

то е наложително: както от гледна точка на разработването на методология за 

емпирично изследване на явлението, така и от гледна точка на прецизиране на 

предмета на изследване. 

В българската практика са правени немалко опити за формулиране на 
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критерии за дефинирането и разграничаването на неформалните икономически 

дейности, но от гледна точка на провеждането на емпирични изследвания 

инструментално полезни са единици от тях (Тодорова, 1996; ЦИД, 2004; Гоев, 

2009). Една от последните аналитични разработки откроява четири типа 

дефиниции - фискална, пазарна, юридическа и статистическа (Министерство 

на финансите на Р България, 2012). В основата на обособените четири типа 

дефиниции се поставят фискален, пазарен, юридически и статистически 

критерии. Тези критерии имат инструментален смисъл, но са ограничени и не 

позволяват изработването на изчерпателна дефиниция. Статистическият 

критерий например реферира към дейностите, които би следвало да се обхванат 

от държавната статистика, но не се обхващат (скрита икономика). Юридическият 

критерий поставя акцент върху идентифицирането на тези дейности, които са в 

противоречие със закона (криминалната икономика). Пазарният критерий отчита 

полагането на нерегистриран труд, а фискалният критерий разглежда тези 

дейности, които се извършват в противоречие с данъчните разпоредби и не се 

отчитат от данъчните органи (сива икономика и „икономика в сянка“). 

За целите на настоящото емпирично изследване се предлага собствена 

дефиниция на конструкта „икономика в сянка“, която се базира на два 

разграничаващи критерия: 

i. Първият критерий се отнася до разпознаваемостта на 

икономическите субекти в правния свят. По този критерий 

икономическите субекти се разграничават на официално 

съществуващи (формално регистрирани икономически единици, 

видими за закона и статистическата отчетност) и неформално 

съществуващи (нерегистрирани и невидими за търговските 

регистри, но реално съществуващи и извършващи дейност субекти); 

ii. Вторият критерий отчита легитимността на икономическите 

действия по смисъла на законодателството и се свежда до 

спазването на съществуващите регулации и правила за правене 

на бизнес. По този критерий икономическите субекти се различават 

както по характера на извършваните от тях стопански дейности 

(разрешени от закона или не), така и по степента на спазване на 

фискалната дисциплина, данъчното, осигурителното и здравното 
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законодателство (систематични или епизодични нарушения). В този 

контекст, неформалните субекти се разделят на два основни типа – 

неформални, но легални (това са субектите, които извършват 

разрешени от закона дейности) и нелегални неформали (субектите, 

които се занимават с криминални дейности). 

На основата на горепосочените критерии, „икономиката в сянка“ се 

дефинира като съвкупност от разрешени от закона стопански дейности, 

които 1) се реализират от легално или неофициално съществуващи 

икономически субекти и 2) при осъществяването на които се допускат 

единични или систематични нарушения на формалните правила за 

икономическа дейност (данъчно-фискалното, осигурителното и здравното 

законодателство), но само в част от случаите се извършват процесуално 

наказателни действия. 

Важно гносеологическо следствие от така възприетата дефиниция за 

„икономиката в сянка“ е, че при емпиричните социологически изследвания, 

базирани на тази дефиниция, се набират мнения, представи и оценки, 

отнасящи се основно до дейностите на легално опериращите на територията 

на страната икономически субекти. Към „икономиката в сянка“ се отнасят и 

тези дейности, които са разрешени от закона, но се извършват от икономически 

субекти без официална регистрация. 

Не са предмет на изследване оценките или мненията за активностите, 

които по смисъла на българското законодателство са криминализирани и се 

възприемат като „черна икономика”. Извън обхвата на изследването остават 

тези икономически дейности, които традиционно се отнасят към 

натуралното стопанство (домашната или социалната икономика). 

Това ограничение е самоналожено от автора на настоящата методология и 

съответства на избрания предмет на изследването (същност, форми и обхват на 

икономическите дейности, извършвани от легално съществуващите 

икономически субекти или от напълно „скрити“ за пазара агенти). 

В реалния живот събитията и ситуациите рядко присъстват в чист вид, а 

по-честата практика е смесването на няколко, понякога взаимно изключващи се 

елементи. Така например, достатъчно честа практика е работодател, регистриран 

за извършването на определени видове дейности, успоредно с това да извършва и 
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други, разрешени от закона дейности, за които обаче няма официална 

регистрация. Последните дейности остават неотчетени и придават „сиво лице” на 

една иначе изрядна фирма. Друг често разпространен е вариантът легално 

съществуващ икономически субект да има едновременно и легитимно, и 

сенчесто лице. Легитимното лице се формира от извършването на позволени от 

закона дейности, но то служи като официално прикритие за извършването на 

други, неразрешени от закона дейности. Тези особености на „живия живот” 

налагат допълнително прецизиране на изследователските инструменти и 

повишено внимание в последствие, при анализа на получените емпирични данни. 

3.1.4. Структурни елементи на конструкта „икономика в сянка“ 

Обединяващата характеристика на дейностите, които в съдържателен план 

се отнасят към „икономиката в сянка“, е извършването на икономически 

дейности в нарушение на формалните правила. Погрешно би било обаче всички 

дейности извън формалните правила да се подведат под общ знаменател – 

работата в сянка (подобно на неформалността като принцип) има много „лица” и 

се реализира под различни форми, модели и механизми. Анализът на предходни 

изследвания на неформалните дейности показва, че „икономиката в сянка“ е 

хетерогенно явление. 

Сред изследователите на неформалните дейности е консенсусно прието, че 

неформалността е трудна за дефиниране поради изключителната си 

хетерогенност44. Инструментално полезното действие тук е да се направят опити 

да се „разчете” хетерогенността и сенчестите елементи да се систематизират 

според характера, вида и функционалната специфика на сивите практики (в 

контекста на социално икономическата система като цяло и на ниво 

работодатели и физически лица). 

За да се разграничат структурните елементи на „икономиката в сянка“, за 

основа се вземат двата разграничаващи критерия - 1) разпознаваемост на 

икономическите субекти в правния свят (статус в правния свят) и 2) легитимност 

на стопанските действия по смисъла на българското законодателство Първият 

критерий разделя опериращите в сенчестата икономика субекти на два типа – 
                                                 
44 Хетерогенният характер на дейностите, отнасяни към категорията „неформални” дава 
основание на водещи изследователи в областта на неформалната икономика да говорят за 
неформални икономики, а не за неформална икономика (Чавдарова, 2001). 
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официално регистрирани и нерегистрирани. Вторият критерий разделя 

субектите според това дали извършваните дейности са разрешени от закона или 

се намират на границата между законосъобразното и криминалното 

икономическо поведение. 

Към така формулираните два критерия е целесъобразно да се добавят още 

три допълнителни различаващи критерии, които конкретизират първите два и 

позволяват да се отграничат структурните елементи на конструкта „икономика в 

сянка“: 

i. Първият критерий разглежда типовете нарушения и разграничава 

субектите според видовете извършвани нарушения (трудовоправно 

законодателство, осигурително законодателство, финансово 

законодателство); 

ii. Вторият критерий визира честотата на нарушенията на формалните 

правила -различава субектите според честотата на извършваните 

нарушения (единични нарушители и систематични нарушители); 

iii. Третият критерий отчита последствията и ефектите от нарушаването 

на формалните правила отграничава ефектите (последствията) от 

сенчестите дейности - за обществото като цяло, за механизмите за 

преразпределение, за социалните системи, за индивидите сега и за 

индивидите утре. 

В резултат от направените допускания, системата от разграничаващи 

критерии придобива следния окончателен вид: 

1) Статут на икономическите субекти в правния свят; 

2) Легитимност на стопанските действия; 

3) Типове нарушения; 

4) Честота на нарушенията на формалните правила; 

5) Последствия и ефекти от нарушаването на формалните правила. 

Структурата на конструкта „икономика в сянка“ може да бъде представена 

в съответствие с постулираните пет критерия. По тази логика: 

1) Според първия критерий „икономиката в сянка“ се разделя на сива 

икономика и скрита икономика; 

2) Вторият критерий разграничава „икономиката в сянка“ на легална и 

полулегална; 
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3) Третият критерий позволява да се говори за сиви капитали, сиво 

производство, сиви трудови отношения, сиви обороти, сиви печалби, сив 

пазар за реализация на крайните продукти и стоки; 

4) Според четвъртия критерий, работодателите, нарушаващи формалните 

правила, се разграничават на единични нарушители и систематични 

нарушители; 

5) Петият критерий разграничава „икономиката в сянка“ според нейните 

ефекти – изцяло негативни, по-скоро позитивни и смесени (позитивните 

ефекти за една част от обществото по необходимост водят до негативни 

ефекти върху други елементи от обществената система). 

Сами по себе си петте критерия са теоретичен инструмент за провеждането 

на системни анализи на конструкта „икономика в сянка“. Но от гледна точка на 

построяването на методология за емпирично изследване на конструкта 

„икономика в сянка“, е необходимо последващо операционализиране на 

конструкта и представянето му във вид, който подлежи на емпирично 

изучаване. 

Първата степен на конкретизация се изразява с ясното отграничаване 

на сиви икономически субект и скрити икономически субекти.  

Втората степен на конкретизация е операционализирането на двете 

понятия - сиви икономически субекти и скрити икономически субекти от гледна 

точка на реалното и емпирично установимото им стопанско поведение.  

Таблица 2.1. представя авторското виждане по този въпрос: 
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Таблица 2.1. Структурни елементи на „икономиката в сянка“ 

 
Първи критерий: 

Статут в правния свят 
Втори критерий: 
Легитимност на 

стопанските 
действия 

Трети критерий: 
 

Типове нарушения 

Четвърти критерий: 
Честота на нарушенията 
на формалните правила 

Пети критерий: 
Последствия и ефекти от 

нарушаването на формалните 
правила 

І. СИВИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
СУБЕКТИ: 
Официално 
регистрирани субекти 
(видими за 
официалната 
статистика и 
подлежащи на 
отчетност) 

Разрешени от закона 
дейности 

1. Нарушения на регулациите 
за извършване и отчитане на 
стопанска дейност 

Единични 
нарушения 

 
Държавния бюджет и механизмите 
за преразпределение 
 
 
Държавния бюджет 
Пенсионните фондове 
Системите за социални защити 
 
-------------------------------------------------- 
Държавния бюджет 
Пенсионните фондове 
Системите за социални защити 
--------------------------------------------------
Държавния бюджет, механизмите за 
преразпределение, системите за 
социална защита, пенсионните и 
здравните фондове 

Систематични нарушения 

2. Нарушения на регулациите 
за извършване и отчитане на 
финансова дейност 

Единични 
нарушения 

Систематични нарушения 

3. Нарушения на трудово 
правното законодателство 

Единични 
нарушения 

Систематични нарушения 

4. Нарушения на 
здравно-осигурителното 
законодателство 

Единични 
нарушения 
Систематични нарушения 

ІІ. СКРИТИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
СУБЕКТИ 
Нерегистрирани 
субекти (невидими за 
официалната 
статистика) 

Разрешени от закона 
дейности 

Всички гореописани 
нарушения 

Систематични нарушения 

Държавния бюджет, механизмите за 
преразпределение, системите за 
социална защита, пенсионните и 
здравните фондове 
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Стопанските действия на субектите от „икономиката в сянка“ могат да 

варират в изключително широк диапазон – от единични нарушения при 

отчитането на показателите за разрешени от закона дейности до систематичното 

нарушаване на регулациите за стартиране, извършване и отчитане на 

стопанските дейности. Не бива да се подценява и сегментът от изцяло 

невидимите за държавните регистри и отчетността работодатели – дори и ако 

извършват разрешени от закона дейности, щетите от тяхната дейност са в 

изкривяване на пазарната среда, нелоялна конкуренция и намаляване на 

конкурентоспособността на изрядните (видимите за закона и отчитащите своята 

дейност) работодатели. 

В редица случаи разграничителната граница между сивото и черното е 

твърде „тънка”. Има специфични сиви дейности, осъществяването на които е 

свързано с прилагане на черни компоненти. Типичен пример за това е 

контрабандният внос/износ. Мнозина изследователи го поставят в 

съдържателния континуум на сивата икономика. 

След много колебания, за целите на настоящото изследване елементът 

„контрабанден внос/износ” е включен като една от сивите практики. Но 

тълкуването му изисква по-особен подход, защото до момента, в който става дума 

за неплащане на дължимите мита и такси, „контрабандният внос/износ” 

действително може да бъде част от сенчестата икономика. Но много лесно същата 

тази практика може да стане обект на криминално преследване, ако например 

вместо описаното по документи замразено месо през митницата преминават 

стратегически суровини, оръжия, наркотици и т.н. 

Достатъчно често в практиката могат да се срещнат случаи на „гъвкаво 

допълване” на разрешени от закона дейности (легален имидж) с извършването на 

криминални дейности. В таблицата не са отчетени вариантите, в които както 

видимите, така и невидите пазарни субекти извършват неразрешени пазарни 

дейности. В тези случаи става дума за дейности, които се отнасят към 

криминалната икономика и в поради това те не са същински елемент на 

„икономиката в сянка“. Но от гледна точка на изчерпателното описание на 

възможните вариации в стопанското поведение на пазарните субекти, трябва да 

се отчита фактът, че не е изключено легално съществуващи пазарни субекти да 

„привнесат” в дейността си елемента „неразрешени дейности”. 
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3.2. Генезис на „икономиката в сянка“ в българското общество 

Изследването на генезиса на сенчестите икономически дейности само по 

себе си е изключително интересно занимание. Анализът на трансформационните 

процеси в постсоциалистическите общества показва, че възникването и 

оформянето на сенчестите икономически практики в съвременния им вид е 

закономерен резултат от смяната на отношенията на собственост, рязката 

промяна в регулиращата среда и механизмите на тяхното прилагане, 

тоталната промяна в моделите за възприемане на държавността и ролята на 

държавата в икономиката. 

На основата на немалкия брой теоретични изследвания и практически 

измервания може да се твърди, че неформалната икономика в 

постсоциалистическите страни е закономерен резултат от взаимодействието на 

два вида застъпващи се във времето социално икономически, институционални и 

културно-исторически фактори: 1) социално икономическите образци на 

поведение, формирано в условията на командните икономики и държавния 

социализъм и 2) исторически формираните образци на неформалност, 

възникнали като резултат от културно-нормативните и ценностните традиции в 

рамките на всяко конкретно взето общество. 

От една страна, в смисъла на теорията за зависимостта от изминатия път 

(Норт, Старк), „новите” неформални социално икономически отношения са 

исторически и закономерен резултат от специфичното за епохата на държавния 

социализъм отношение към собствеността, непълноценното оползотворяване на 

трудовите ресурси и последвалото постепенно отдръпване от държавността. Сред 

изследователите консенсусно се приема, че опитите за смекчаване на 

настъпилата през 80-те години криза на централното планиране (чрез 

легитимирането на частния сектор като възможност за гъвкава заетост и 

компенсиране на непълноценното оползотворяване на ресурсите на трудово 

активното население), на практика са довели до легитимиране на 

неформалността. 

В този смисъл, неформалните практики в трансформиращите се 

постсоциалистически общества са своеобразна „експлозия” на присъщите на 

човек частнособственически интереси, които поради спецификата на държавния 

социализъм са били съзнателно потискани и внимателно контролирани. В 
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смисъла на Хегел, идеята за държавния монопол над собствеността и общото 

„владеене” на средствата на производство (при социализма) достига своето пълно 

отрицание (при трансформиращите се общества) и по тази неумолима 

диалектическа логика принципът на неформалността се превръща от 

второстепенен, латентен и социално укорим (при социализма) във водещ, 

открито манифестиран и социално легитимиран (в условията на 

трансформиращите се икономики на постсоциалистическите общества). 

„Икономическият човек” тържествува, а „социалният човек” е оставен да 

преосмисля своето поведение и да търси нови опорни точки. Неформалните 

практики в трансформиращите се общества са едновременно експлозия на 

свободната частна инициатива и еманация на желанието за себереализиране 

чрез труд във форма и вид, избиран от самия субект на труда. 

Конкретно в българския случай45, смяната на собствеността и 

трансформацията на производствените отношения след 10-ноември 1989 г. 

отвори път за развитието на нов тип управление на собствеността и създаването 

на нови форми на икономическа активност. Двете вълни на приватизацията 

затвърдиха оформящата се коренна промяна в структурата, обхвата и 

ефективността на извършваната икономическа активност. Този процес бе 

съпроводен от тотална промяна в съществуващата законодателна среда – 

сериозни промени в данъчната отчетност за извършената стопанска дейност, 

въвеждане на множество лицензионни разрешителни механизми, създаване на 

нови практики за счетоводна и финансова отчетност. Успоредно с това, 

държавата предприе мерки за стимулирането на предприемачеството и местната 

икономическа активност, а законодателството бе насочено към стимулиране на 

малките и средни икономически единици. Сред българското население започна 

формирането на нов тип предприемаческа култура. Логично, въвлечените в този 

процес индивиди усвоиха нови норми на поведение, нови ценности и личностни 

приоритети. Роди се образът на българския предприемач – в неговите 

разновидности и многопрофилност. Проблемът е, че успоредно с радикалната 

промяна към пазарни отношения и под маската на рационално звучащата 

                                                 
45  Задълбочени анализи на трансформационните процеси у нас и логичното формиране на 
неформалността като алтернатива на официалната икономика, могат да се открият в 
теоретичните разработки на Чавдарова (2001), Белева (2001), Лилов (2000), Вендов, А., В. Киров, Д. 
Минев, М. Желязкова, Ст. Николов, Б. Ставров, Д. Димитрова, К. Геров, Ст. Дончев, У. Ходжа (2000), 
Стоева (2004). 
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реторика за либерализация на пазара, се стигна до свръхрегулиране на 

стопанската дейност. Мерките за стимулиране на предприемачество и 

освобождаването на частната инициатива имат разнопосочни ефекти, част от 

които са създаването на усещане за допустимост и търпимост към „безобидните” 

нарушения на законодателството. Към това се добавя чувството за безнаказаност, 

което впрочем става част от образа на новия преуспяващ бизнесмен. 

Отличителната особеност на трансформационните процеси и у нас е 

неформалният принцип на осъществяването на преразпределението на 

собствеността и формирането на системите от принципно нови социално 

икономически отношения (Стоева, 2004:46). Протича мащабен процес по 

трансформиране на собствеността върху стратегическите национални суровини, 

преразпределят се капитали, сектори от производства на суровини, стоки и 

услуги, формират се нови ядра от икономически агенти на пазара. 

Анализът сочи, че от гледна точка на преформатирането на 

неформалността през първите години на прехода у нас протичат два паралелни 

процеса по преструктуриране на икономическото пространство в началните 

години на прехода. Първият процес е свързан със законосъобразното 

създаване на нови икономически субекти (едри, средни и малки), които 

получават достъп до определени суровини, материали и производства и поставят 

началото на новото икономическо лице на България. Така се конституира 

началото на официалния, съобразен с формалните правила и регулации сегмент 

от икономическия живот в страната. Успоредно с това протича паралелен процес 

по преструктуриране на икономическото пространство. В основата му стоят 

неформални взаимодействия между структури от стария режим и „нови” 

лица, които получават безпрепятствен (но при определени условия!) достъп до 

стратегически суровини и производства. Съществуват достатъчен брой 

документални следи, които позволяват да се направят изводи за директното 

участие на старите партийни структури в създаването на новите 

псевдоикономически структури. Впрочем, не е коректно да бъдат наричани 

„псевдоикономически”, защото новосъздадените икономически субекти имат 

ясни и много сериозни задачи и единствената им отлика от останалите 

икономически единици е, че работят по други правила, различни от формалните 

регулации. Характерни черти на тези пазарни субекти са тяхната им 1) 
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привилегированост по отношение на достъпа до национални ресурси и 

производства; 2) недосегаемост пред лицето на действащото законодателство; 3) 

наличието на политически и властови протекции и 4) работа при минимален риск 

от санкциониране за нарушаването на официалните правила за стопанска 

дейност. Това дава основание на изследователите-транзитолози да допускат, че 

привилегированите стопански субекти са имали възможност да извършват не 

само легитимни, но и неразрешени от закона дейности - с явен негативен 

социален ефект, но с висока норма на печалба. 

Има достатъчно аргументи в подкрепа на тезата46, че в първите години на 

прехода към пазарна икономика значителна част от неформалните икономически 

дейности са реализирани най-напред изцяло под формата на откровено 

криминални дейности, след което се извършва преход към по-светли форми на 

дейност (легализиране на първоначално натрупания капитал). 

Класическият български предприемач прохожда по-късно, когато сферите 

на влияние в новите пазарни условия вече са разпределени, а териториите са 

надлежно „маркирани”. Поставен в ситуацията да догонва пропуснати ползи, 

дребният и средният предприемач47 е принуден бързо да се учи на рисково 

поведение и да усвоява уменията за „бизнес на ръба на бръснача”. Така 

постепенно се ражда познатата ни днес „икономика в сянка“. 

3.3. Функции на „икономиката в сянка“ и типове неформалност 

За целите на емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ 

инструментално полезно е разграничаването на сенчестите дейности според 

функционалната им специфика. Този вид разграничение има чисто 

социологически смисъл. Ако се вникне в другите отграничителни критерии става 

                                                 
46 Тази теза с различна убеденост и категоричност се развива от руските изследователи (Глинкина, 
1996; Радаев, 1999), а също така и от някои български изследователи (Лилов, 2000; Стоева, 2004). 
47  Частният сектор в България е законово „индуциран” през 1987 г. с приемането на 
Постановленията на Министерския съвет 35 и 17. Приет е нов Кодекс на труда и Правилник за 
стопанска дейност, с които се разрешава на лица извън трудоспособното население (пенсионери и 
домакини) да работят частно на пълно работно време, а на заетите лица – на непълен работен ден. 
Друг важен елемент от формирането на нормативни предпоставки за частна стопанска дейност е 
разрешаването на лизингови отношения в сферата на услугите (Постановление 17). 
Изследователи на началните години на формирането на частния сектор у нас посочват, че само до 
1 септември 1989 г. са регистрирани 5520 частни фирми по Постановление 35 (Чавдарова, 2001). 
Но както отбелязва Чавдарова, „това обаче далеч не са частни собственици, а граждани, които 
сами трябва да се преборват с проблеми като доставки, начален капитал, оборудване.” И още „ 
Замисълът на постановлението бе не да създаде собственици, а да смекчи икономическата криза и 
дефицитите.”(Чавдарова, 2001: 113). 
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ясно, че макар в инструментално отношение да са работещи, те в по-малка или по-

голяма степен обслужват два подхода - административно държавническия или 

макроикономическия подход към изследването на сенчестите дейности. От тази 

гледна точка сенчестите дейности са или сиви, или скрити; или легални, или 

полулегални и т.н. 

Социологическият подход към изследването на „икономиката в сянка“ се 

изразява в установяването и обяснението на природата, функциите и 

специфичното място на сенчестите дейности в цялостната система от социално 

икономически отношения. Социологическият подход не се задоволява с 

установяването на числовите стойности на сивите практики – анализът е насочен 

към търсене на причините и факторите, поради които 1) сенчестите практики са 

се формирали в този си вид и 2) се възприемат от пазарните субекти като една от 

социално легитимираните разновидности на стопанско поведение. Предмет на 

анализ са моделите на взаимодействие между участниците в сенчестата 

икономика, взаимовлиянията между официалната икономика и „икономиката в 

сянка“, раждането на новите сиви практики и техните функции в контекста на 

социално икономическите отношения. 

От тази гледна точка разграничаването на структурните елементи на 

„икономиката в сянка“ по критерия „функционална специфичност” е не само 

интересно интелектуално занимание, но и заредена с много евристичен 

потенциал познавателна процедура. 

„Икономиката в сянка“ е обективно присъстващ, иманентен елемент от 

икономическата среда, изразяващ се в съзнателното нарушаване на част от 

съществуващите регулации с цел постигането на повече сравнителни 

предимства, по-висока рентабилност и генерирането на по-бърза и по-лесна 

печалба. Според последствията и ефектите, които има върху социално 

икономическата система като цяло и върху индивидите, „икономиката в сянка“ 

изпълнява два типа функции – компенсаторни (и в този смисъл 

конструктивни) и деструктивни (изцяло негативни). 

1. В основата на конструктивните функции на „икономиката в сянка“ стои 

активната оценка на формалните регулации и търсенето на алтернативни 
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икономически форми, съпътстващи формалните. Конструктивните48 ефекти 

винаги имат „две страни на медала” – това, което е добро за някого, 

обикновено е за сметка на претърпени загуби от някой друг. Разграничават се 

три компенсаторни (конструктивни) функции: 

1.1. Рефлексивна функция: Поради своята природа и механизмите на 

своето съществуване, неформалността е естествената протоформа, но и 

рефлексия на формалните правила. Затова истинската верификация на 

адекватността и логичността на формалните регулации става отново на 

неформално ниво – ако формално закрепените правила издържат „проверката” на 

живия живот, т.е. бъдат разпознати като естествените, „справедливите” правила, 

те стават елемент от стопанското поведение на пазарните субекти. 

Неиздържалите проверката формални правила стават повод за изобретяване на 

механизми и форми за тяхното неспазване. Това става по различни начини – 

формалните правила могат да бъдат „заобиколени”, „оптимизирани”, 

неутрализирани, игнорирани или грубо/ демонстративно нарушавани. 

1.2. Рационализираща функция: проявява се в три основни аспекти – 

нормативен, икономически и социален: 

i. В нормативен смисъл, рационализирането е свързано с 

конструирането на неформални механизми за компенсиране на 

пропуските, „вратичките” и недоглежданията в регулационните 

механизми, рамкиращи общата бизнес среда. Пазарните субекти 

реагират спонтанно на всяка нова регулация с желанието да 

„оптимизират” нейното прилагане. На практика това означава, че се 

търсят начини за нейното неспазване, но в очите на пазарните 

субекти този вид нарушения на формалните норми не е осъдително - 

напротив, те го разглеждат като проява на рационално мислене и 

гъвкаво пазарно поведение. В част от случаите пазарните субекти са 

                                                 
48  Типичен пример за това са здравните и пенсионните фондове. Така нареченият солидарен 
стълб е един от механизмите за проява на социална солидарност и като идея е морално обоснован. 
Но поредицата от „фал-стартове”, честите промени в двата основни механизма за социална защита 
и откровените опити за тяхното заграбване, под благовидното прикритие на преструктурирането 
им за други стратегически цели, поставят на сериозно изпитание колективното чувство за 
социална солидарност. Картината се усложнява от влошаващите се показатели за съотношението 
между населението в активна трудова възраст и непродуктивните части от населението (до 18 г., 
хората в пенсионна възраст и хората с тежки увреждания). 
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прави, тъй като спазването на формалните правила би направило 

трудно или невъзможно функционирането им като икономически 

единици. Но когато формалните правила имат принудително 

коригиращ или рестриктивен характер, не е изключено пазарните 

субекти да надянат маската на „оптимизирането”, за да скрият чисто 

икономическите си интереси; 

ii. В социален смисъл, рационализиращата функция се проявява най-

вече в създаването на възможности за заетост и доходи, което е вид 

социален „амортисьор” (в терминологията на Латов) – „икономиката в 

сянка“ смекчава негативните ефекти от преструктурирането на 

икономиката, улеснява реинтегрирането на принудително изведената 

на пазара на труда работна сила и в значителна степен неутрализира 

възникващите при същностни трансформации или кризи49 трайни 

предпоставки за социално изключване и социални неравенства; 

iii. В икономически аспект, „икономиката в сянка“ рационализира 

стопанското поведение в пряк смисъл – максимизира печалбите и 

минимизира разходите. Тук „икономическият човек” получава пълна 

реабилитация – онова, което традиционно се определя като 

егоистични интереси за натрупване на максимално високи печалби, 

се прикрива зад афиширания мотив за адекватно на 

институционалната среда преустройство на производствения цикъл 

и реализирането на крайните продукти. Но точно тук най-ярко се 

изразява двойствения характер на сенчестата икономика – 

максимизирането на печалбите за един работодател означава, че 

това е станало за сметка на заетите в производството и 

дистрибуцията на крайните продукти лица, за сметка на крайните 

потребители или за сметка на други работодатели. Например, 

изрядните фирми инвестират средства за въвеждането на системи за 

                                                 
49  В една от множеството срещи с работодатели от страната, дребните предприемачи от 
Северозападна България споделят: „Няма работа за никого тук и бизнес не можеш да започнеш, 
защото хората нямат пари и не купуват. Минали са на разменни начала и както едно време, си 
обменят стоки или услуги. Всеки разменя каквото има и каквото може, само че от това бизнес не 
можеш да развъртиш.” И още: „Всеки търси да направи някаква далавера, разбирай – ако може от 
нищо работа, да спечели повече пари. За какви данъци ми говориш – то е срамно да кажеш, че си 
платил данъци.” 
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качество, а сивите си спестяват този разход; изрядните плащат 

лицензии и мита върху внасяните суровини, докато сивите 

„имитират” подобия на тези суровини и произвеждат некачествени 

крайни продукти „напук” на всякакви технологии, които продукти 

впоследствие реализират на пазара на по-ниски пазарни цени. В 

крайна сметка, сивите работодатели се оказват по-

конкурентоспособни от изрядните и печелят повече пазарни ниши, 

докато работещите на „светло” работят по правилата и вместо да 

просперират, реализират минимални печалби. 

1.3. Компенсаторна функция: с нея се обяснява възникването на сенчести 

практики-алтернатива на официалната (формалната) икономика в случаите, 

когато официалните „правила на играта” създават условия за неравен достъп до 

капитали и до средствата за производство, нееднакви възможности за 

регламентирана заетост и произтичащата от това нееднаквост на индивидите по 

отношение на участието им икономическия живот (в това число, риск от загуба на 

работа и социално изключване); нееднакви възможности за доходи и свързаните 

с това последствия, в т.ч. трайното затъване в блатото на социалните неравенства 

и социалната изключеност. По отношение на малкия бизнес и за една част от 

индивидите, сенчестите практики играят не само компенсаторна функция – те са 

спасителният пояс, безалтернативната възможност за оцеляване в условия на 

нееднаквост на икономическите субекти. Тази разновидност на компенсаторната 

функция се проявява особено силно в ситуацията на криза и условно може да се 

означи като функция на оцеляването. 

2. При негативните ефекти на „икономиката в сянка“ посоките на 

влияние също невинаги са еднозначни, но въпреки това са ясно различими 

следните ситуации: 

1) ситуациите на категорични вреди на сивия сектор върху обществено 

икономическата система като цяло; 

2) ситуациите, когато са засегнати интереси на браншово ниво и на 

отделни работодател; 

3) ситуациите, в които се засягат интересите на наемния труд (отделни 

индивиди или групи от индивиди). 
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В съответствие с трите типа ситуации, могат да се разграничат три 

вида негативни функции. Строго погледнато, негативните функции могат да се 

разглеждат по-скоро като дисфункции, тъй като играят системоразрушаваща 

роля спрямо основни структурни елементи на социално икономическата система: 

2.1. Обструктивно неутрализираща функция: на битийно ниво се 

проявява под формата на един от трите разпространени модела за неспазване на 

формалните правила. Типично поведение за средния и едрия бизнес, който 

контрира формалните правила и оспорва тяхната правилност. Формалните 

правила се критикуват публично и широко, коментират се слабите им места и 

вредите, които се нанася на бизнес средата. Така под формата на публично 

изказване на обструкции (възражения), бизнесът легитимира правото си да 

не ги спазва и неутрализира съществуващите формални правила. За тази 

особеност в поведението на пазарните субекти предупреждава Радаев, който 

разглеждайки трите най-общи стратегии на пазарните субекти спрямо 

формалните правила посочва, че не са редки случаите, когато зад „димната 

завеса” на стратегията „глас”, пазарните субекти скриват желанието се за 

реализиране на стратегията „изход”. Радаев визира трите стратегии по Хиршман – 

стратегията на лоялността, стратегията „глас” (на публичното оспорване на 

формалните правила) и стратегията за „изход” (като скрито неизпълнение на 

правилата) и прави извода, че руският бизнес е склонен да се крие зад 

многословното оспорване на правилата, което обаче е маскировъчна реакция и 

отвлича вниманието от сериозните нарушения на формално установените закони 

и правила (Радаев, 2001:25). Налице е учудващо сходство между поведението на 

едрия бизнес в Русия и у нас – зад същите фрази, същата лексика и сходна 

настойчивост, се крият желанието за монополизиране на определени пазари и 

увеличаване на корпоративните печалба (за сметка на увеличаването на 

социалните неравенства и поддържането на големи групи от трудово активното 

население „на ръба”). 

2.2. Деструктивно игнорираща функция: това е разновидност на 

обструктивно неутрализиращата функция, но тук вместо публично говорене и 

оспорване на справедливостта на „правилата на играта”, се прилага принципът на 

демонстративното погазване на регулациите – открито игнориране, с ясно 

съзнание за негативните последствия върху социално икономическата система. 
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Този тип поведение има подчертано деструктивен характер, което всъщност 

в крайна сметка е неговата крайна цел – разрушаване на статуквото и 

промяна в регулациите. Поведение от този тип се среща основно при едрия 

бизнес в структуроопределящи отрасли и сравнително по-рядко при средния 

бизнес. Формалните правила се спазват само тогава, когато това носи 

икономически изгоди. В противен случай се работи по „другите“ правила – тези, 

които рамкират взаимоотношенията в сенчестата страна на икономиката. 

Вредите от този тип поведение са огромни, тъй като рязко изкривяват 

ситуацията на пазара – формират се монополни или олигополни позиции, скрити 

картели и се създават уютни бизнес пространства за една част от бизнеса, а 

средният и малкият бизнес се държат на ръба на оцеляването. 

2.3. Агресивно обезсилваща функция: най-агресивната форма на 

деструктивно поведение на играчите от зоната на здрача. В този си вариант, 

„икономиката в сянка“ много често е на една крачка от криминалната икономика. 

Поведението на играчите е насочено към обезсилване на формалните правила, 

чрез прилагането на силови механизми и схеми за принудителен отказ от права 

на собственост, от технологии, от капитали (в т.ч. социален капитал). 

Капитализират се статуси, влияние, стратегически ресурси, политически и 

икономически елити, висши представители на съдебната система и 

разследващите институции, експерти и анализатори. Механизмите са много и 

различни, а общото между тях е в демонстративно безцеремонното нарушаване 

на формалните правила. Този тип пазарни субекти не просто демонстрират 

неуважение към законите – те са зад нормотворческите процеси и не крият това. 

В съответствие с очертаните три компенсаторни и три деструктивни 

функции на „икономиката в сянка“, в структурата на общественото мнение се 

открояват ясно артикулирани представи за различните типове неформалност и 

бягство от правилата. Най-общо може да се говори за четири типа 

неформалност – рационализираща, компенсаторна, деструктивна и 

игнорираща: 

i. Първият тип неформалност (рационализиращата) е провокирана 

от свръхрегулирането на бизнес средата, несъвършенствата в 

законодателството и в преразпределителните механизми. 
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ii. Компенсаторната неформалност се изразява в съзнателно 

поведение с цел изравняване шансовете на икономическите субекти 

за достъп до капитали, ресурси и пазарни ниши. 

iii. Има и трети, съвършено различен тип неформалност 

(деструктивна), която е израз на безскрупулния стремеж към 

безогледно забогатяване - с цената на нарушаване на формалните 

правила и тотално незачитане на обществения договор. Макар че 

този тип неформалност е типичен предимно за криминализираните 

играчи, може да бъде открит и в поведението на легитимни 

икономически субекти - с монополни или олигополни позиции на 

българския пазар. 

iv. Четвъртият тип неформалност (игнориращата) се случва в рамките 

на икономиката на „доверените лица” и е израз на тоталното 

пренебрежение към съществуващите правила, които се схващат като 

отнасящи се до всички останали, с изключение на субектите в 

привилегированите кръгове. 

В светлината на обособените четири типа неформалност е обяснимо защо 

близо половината от населението възприема „икономиката в сянка“ като 

„социално легитимирана“ и икономически целесъобразна паралелна 

икономическа реалност. Пребиваването в зоната на здрача не се третира като 

осъдително, напротив – то се разглежда като съвкупност от гъвкави, добре 

премислени житейски и бизнес стратегии за заобикаляне, неутрализиране или 

адаптиране към формалните правила. В контекста на трансформационните 

процеси в българското общество, участието в сенчести икономически практики се 

оценява като необходимият социално икономически „компромис”, плащащ цената 

на прехода към пазарна икономика и неолиберални модели на управление. 

В контекста на дефинираните компенсаторни и деструктивни функции на 

сенчестите икономически дейности, идеята за изграждането на функционално 

детерминирана структура на „икономиката в сянка“ изглежда напълно 

осъществима. Могат да се обособят следните основни видове „икономика в 

сянка“: 

1) Компенсаторна икономика; 

2) Рационализираща икономика; 
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3) Деструктивна икономика; 

4) Игнорираща икономика. 

Компенсаторната икономика е икономика на оцеляването – тя се 

създава от микро и малките фирми, части от средния бизнес, но също така и от 

големи групи от населението, които в ролята си на нает труд приемат да участват 

в сиви трудови отношения (поради липса на друга алтернатива и заради по-

високи нетни доходи) - самонаетите лица, безработните, работещите бедни, 

групите в риск от социално изключване и социално изключените. Елементи на 

компенсаторната икономика са основно сивите трудови отношения, неплащането 

на дължимите здравни и социални осигуровки, криенето на обороти и печалби, 

плащането на по-ниски данъци от реално дължимите. Извършване на разрешени 

от закона дейности, без коректното отчитане на реално извършените 

производствени и финансови операции. Обединяващата характеристика в 

поведението на предприемачите и лицата от този сегмент на „икономиката в 

сянка“ е търсенето на изход за оцеляване, а допустимите компромиси са 

неспазване на формалните правила, но без да се извършват криминализирани 

действия. 

Рационализиращата икономика е икономика на приспособяването –

нейните участници са частично от малкия, но най-вече от средният бизнес. Това 

са бизнесмени с амбиции, хъс и желание да реализират успешно бизнес 

стратегиите си. Рационализирането се извършва по линия на всички основни 

компоненти на производствения процес и реализирането на крайните стоки и 

услуги. Тук елементът „сиви трудови отношения” е максимално развит, но 

основната част от сивотата идва по линия на двойното счетоводство, схемите за 

„превъртане” на кеш и няколкократното му отчитане, финансовите нарушения с 

цел прикриване на обороти и печалби. Добре пресметнатият риск и търсенето на 

максимално гъвкаво бизнес поведение са отличителните черти на попадащите в 

тази категория работодатели и физически лица. 

Деструктивната икономика е относително самостоятелен елемент от 

сенчестите дейности и се характеризира с демонстративното паразитиране 

върху неопределеността на институционалната среда. Една от отличителните 

черти на този тип бизнес поведение е безскрупулността като водещ принцип – 

безскрупулност по отношение на прилагането на стратегии и тактики за 
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неутрализиране и/или елиминиране на бизнес партньори, безогледно 

експлоатиране на човешкия капитал, реализация на стоки и услуги със 

съмнително качество (стоки-ментета, нерядко 100%-вредни за здравето на 

потребителите), купуване на политическо влияние и прокарване на лобистки 

закони. Към този вид сенчеста икономика се отнасят и фиктивните фирми – 

фирмите, създадени с идеята за „източване” на ДДС, фирмите-фантоми, които се 

регистрират с идеята да раздвижат известно количество средства и ресурси, след 

което се обявяват за фалирали и отново изчезват от регистрите. Деструктивната 

икономика се създава предимно от средния и едрия бизнес, който си изгражда 

социално приемливо корпоративно лице и документално погледнато, оперира 

изцяло на „светло”, но това е само бизнес-маска. Зад реализирането на „светлите 

схеми” стоят добре организирани мрежи от неформални практики и съмнителни 

„делови” отношения. Подобно на рационализиращата икономика, деструктивната 

икономика също се възползва изключително гъвкаво от „пробойните” в 

системата – неопределеността на институционалната среда се разглежда 

като достойнство на нормативната система и се полагат усилия не само за 

запазването нивото на неопределеност, но и за неговото увеличаване до 

степен на абсурдност. Елементите на деструктивната икономика обхващат 

целия периметър на стопанската дейност на бизнес структурите и тъй като 

стопанските им действия имат солидни числови изражения, негативните ефекти 

върху обществено икономическата система също са огромни – силно се изкривява 

пазарната среда, намаляват нивата на попълване на социалните фондове, в 

резултат на което държавата предприема рестриктивни мерки за оптимизиране 

на бизнес средата - включително чрез нови такси, данъци и усложняване на 

административното обслужване на стопанските дейности. Така цената за 

деструктивното поведение на част от пазарните субекти се плаща от обществото 

като цяло и от изрядните икономически единици. 

Игнориращата икономика е най-грубото лице на сенчестата 

икономика. Това са бизнес структурите, извършващи икономически действия на 

ръба на криминалната икономика. Условно може да се каже, че това е 

икономиката, в която безогледното неглежиране на законността се съчетава с 

хищническата култура за максимизиране на печалбите. За този вид пазарни 

субекти е характерно демонстративното игнориране на правилата. За субектите 
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от игнориращата икономика неспазването на формалните правила е не просто 

елемент от бизнес поведението им – то е резултат от дълбоката им убеденост за 

непоклатимост и неуловимост от закона. 

Деструктивната и игнориращата икономика са изключително активни 

по отношение прекрояването на институционалната среда по техен вкус. 

Няма да е пресилено да се каже, че те са двигателната сила на процеса по 

„пленяването на държавата” у нас. Според теорията за „пленената държава” и 

„пленената икономика” (Helman and Kaufman, 2001), преформатирането на 

правилата в съответствие с частно корпоративни и лобистки интереси става под 

формата на целенасочен корупционен натиск на мощните бизнес структури към 

политическите елити на държавата. В резултат, институционалната среда се 

променя в полза на определени пазарни субекти, което обикновено става за 

сметка на големи групи от бизнеса и от физическите лица. По тази логика, под 

прикритието на стратегията „глас” и стратегия за „изход”, икономически 

мощните групировки (национални и с международно участие) манипулират 

естествената нагласа за предприемачите към неформална икономическа свобода 

и инициират процеси по преформатиране на институционалната среда. Крайната 

им цел обаче е преструктуриране на пазарите по начин, отговарящ на 

икономическите им интереси. 

3.4. Причинно-факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ 

в българското общество 

Сред изследователите на генезиса на неформалната икономика в България 

има разбирателство по отношение на причините и факторите за възникването на 

сенчестите практики и за относителната устойчивост на тяхното 

възпроизводство и диверсифициране. Всъщност, има единични международни 

изследвания върху транформационните процеси в българското общество. С най-

висока научна и изследователска стойност е проведеното през ноември 1991-

януари 1992 г. международно сравнително изследване (под ръководството на Р. 

Роуз и К. Хаепфер) „Новите демокрации между държавата и пазара”. Изследването 

сравнява ситуациите в България, Чехословакия, Унгария, Полша, Румъния и 

Австрия (цит. по Чавдарова, 2001:114). Сред констатациите на изследването се 

откроява изводът, че в България през 1991 г. и през целия социалистически 
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период социалният обмен и неформалните социални мрежи са най-силно 

разпространени, а икономическата значимост на неформалните икономически 

мрежи е най-висока. Паралелно с това, показателите за официалната икономика 

са с най-неблагоприятни стойности. Това дава основание да се направи 

обобщаващия извод, че „общностният начин на живот в България е силно 

икономизиран” (Чавдарова, 2001:114). 

По обясними причини, причинно факторната детерминираност на 

неформалните икономически дейности е предмет на редица сериозни български 

изследвания. Редица автори обръщат внимание върху факта, че неформалната 

икономика не e специфичен нов продукт на прехода и нейните културно-

исторически корени трябва да се търсят още в социалистическия период, в 

така наречената „втора икономика”, свързана с удовлетворяването на 

потребността от стоки и услуги, които официалната икономика не е в състояние 

да задоволи в необходимата степен50.. 

В този дух, други изследователи (Христосков, Шопов, Белева, 1996; Дайнов, 

2002) подчертават, че сенчестата икономика не е изобретение на прехода към 

пазарна икономика, а е закономерно следствие от свръхрегулацията в 

условията на планова икономическа система и отсъствието на каквито и да е 

либерални икономически парадигми в политиката, което води до по-висока 

предразположеност към неформални форми на заетост и наемане. 

Анализът показва, че макар и да е своеобразен наследник на „втората 

икономика”, неформалната икономика в трансформиращите се постсоциалис-

тически общества има коренно различен характер и функции. Ако „втората 

икономика” при социализма е икономика на дефицитите, то неформалната 

икономика в съвременните й варианти има две основни превъплъщения: 1) 

икономика на съзнателно направения избор за рисково пазарно поведение и 

целенасочено неспазване на формалните правила с цел натрупване на 

материални или нематериални изгоди и 2) икономика на оцеляването на 

малкия и слабо развит бизнес, за който официалните регулации и правила се 

оказват непосилни за изпълнение. Ако при първото превъплъщение на 

                                                 
50 Mantarova, А. Unemployment and hidden economy. In: Nikolai Genov, еd. Unemployment: Risks and 
Reactions, Sofia, UNESCO-MOST, Friedrich Ebert Stiftung, 1999; Дайнов, E., съставител. "Сивата” 
икономика в България. Причини, следствия, политики, Център за социални практики, Нов 
Български Университет, 2002. 
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„икономиката в сянка“ доминират „хищническите” мотиви за натрупване на 

печалба и безогледното експлоатиране на човешкия капитал, другото лице 

на „икономиката в сянка“ е свързано с недостатъците в развитието на 

институционалната среда51 – последната сякаш е създадена за 

икономически солидните играчи, за които играта на рисковото пазарно 

поведение е начин за максимизиране на печалбата. 

Както при „втората икономика”, така и при съвременните й вариации, 

познати под името „неформална икономика”, водещите мотиви са свързани 

със задоволяването на конкретни потребности. Но докато чрез „втората 

икономика” се задоволяват потребности от стоки от първа необходимост, 

луксозни стоки за дома и бита, или се компенсира недостига на статуси и 

произтичащите от това блага, то при съвременните варианти на 

неформалната икономика мотивите засягат още по-дълбоки личностни, 

частно групови и корпоративни интереси: 1) задоволяват се потребности от 

генериране на капитали и завладяване на цели пазарни ниши, постигане на 

монополни или олигополни позиции, генериране на властови ресурс, 

капитализиране на статуси, търговия с влияние, спечелване на политически 

и икономически позиции в обществото и др. и 2) в случаите на оцеляване, 

мотивите са социално икономически - чрез извършване на разрешени от 

закона дейности да се съхрани социално икономическия статус на малката 

бизнес единица (често пъти тъждествена с домакинството) като способна да 

генерира финансови средства за посрещане на екзистенциалните 

потребности; икономическите интереси са в рамките на стремежа за просто 

възпроизводство на бизнес дейностите. 

За целите на емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ се приема, 

че в основата на неформалната и в частност сенчестата икономика стои комплекс 

от взаимосвързани социално икономически, институционални (нормативно 

административни) и народопсихологически фактори. Природата, обхватът и 

формите на проявление на неформалните икономически дейности се 

детерминират от екзогенни (външни определители) и ендогенни (вътрешно 

                                                 
51  Логично звучи въпросът защо при очевидната неравностойност на пазарните субекти не се 
въведат преференции за малкия бизнес и дребните предприемачи. Подобна дискусия така и не 
можа да се състои до момента, защото се изтъкват опасения от въвеждане на дискриминационни 
принципи в регулаторните политики. 
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присъщи) фактори. Формирането на неформалната икономика и „икономиката в 

сянка“ е сложен, динамичен и противоречив процес. С оглед оптимизиране на 

подходите при емпиричното изследване и изработването на работоспособни 

инструменти се налага допълнително (операционално) преструктуриране на 

предпоставките и факторите. Целесъобразно е да се разграничат две категории 

фактори и предпоставки: 

1) Предпоставки и фактори за възникването на неформална икономика 

(„икономика в сянка“) в трансформиращото се българско общество; 

2) Предпоставки и фактори за устойчивото включване на икономически 

субекти в неформални практики (възпроизвеждане на сивия сектор). 

1. Предпоставките и факторите за възникване на „икономиката в 

сянка“ и включването на икономическите субекти в нея могат да се 

структурират в три основни групи: 

А). Икономически предпоставки: преструктурирането на икономиката и 

възникването на огромен брой малки фирми в частния сектор; неразвитостта на 

пазара на труда, в съчетание със значителния дял структурна безработица, 

липсата на възможности за намиране на работа в официалната икономика; 

необходимостта да се намерят алтернативни механизми за доходи за лично и 

семейно оцеляване; за стопанските субекти неформалната икономика е едно от 

средствата за намаляване на производствените разходи и за избягване на 

данъчни задължения. 

Б). Социални предпоставки: непознаването на законодателството, както и 

ниската осигурителна култура и на предлагащия, и на ползващия работна сила и 

непознаването или пренебрегването на рисковете стимулират участието в 

неформалната заетост; дълбоката обща криза в доверието към официалните 

държавни институции; липсата на опит за действие в свободна пазарна среда; 

културните образци на приемане на държавата като не-своя и като изразител на 

чужди интереси52. 

                                                 
52  В нарочни изследвания, посветени на доверието на българина към институциите, се показва 
историческата „обреченост” на идеята за възприемането на държавата като легитимен изразител 
на колективната воля. Поради особеностите в развитието на българската държавност, в 
представите на населението държавата е отъждествявана с образа на чужд, външно привнесен 
фактор, който трябва да бъде надхитрен. Това води до изработването на особена „социална логика 
на поединичното оцеляване”. Така в колективната памет се изработва „траен рефлекс за 
надхитряване с властта”, (Чавдарова, 2000: 163), което придава на неформалния принцип 
уникална социална легитимираност. 
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В). Нормативни и институционални предпоставки: пропуските в 

нормативните документи, несъответствията между правната регламентация и 

действителната икономическа и социална среда; твърдите нормативни 

ограничения, опитите да се наложи изчерпателна строга регламентация на 

трудовоправните и осигурителните отношения при все още не напълно 

установени (недооформени и неизяснени) субекти - индивидуални актьори и 

официални институции пораждат реакция срещу “наказателния” характер на 

данъчното законодателство; концентриране на властта в държавата, но при 

липсващи държавни усилия за поддържане на правилата и формиране на 

предприемаческа култура, която е склонна към неформалност и към частично 

следване на легалните процедури; липсата на ясна и предсказуема политика 

(Дайнов, 2002); недостатъчният контрол и санкции срещу дейностите в 

неформалната икономика, поради институционални слабости и създава условия 

за ангажиране с подобен тип дейност. 

В годините на прехода българското общество премина през различни фази, 

в рамките на които доминираха различни социално икономически парадигми. Но 

независимо от различията в прилаганите подходи (неолиберални или 

неокейнсиански) за управление на икономиката като цяло и в частност, за 

създаването на обективни условия за развитие на стопанска дейност, 

неформалната икономика продължи да бъде устойчив, значителен по своя обхват 

елемент от икономическата действителност в българското общество. 

Това отвежда изследователския ракурс към търсенето и изясняването на 

причините и факторите за продължаващото устойчиво включване на 

икономически субекти в неформални практики. Основните причини и фактори 

за генерирането на нови сенчести практики и устойчивото възпроизвеждане 

на „икономиката в сянка“ са следните: 

А). Неефективността на институциите (разбирани в смисъла на Норт 

като система от правила и механизми за тяхното прилагане). Тромави, нелогични 

и ниско ефективни са основните институции, конституиращи и поддържащи 

макрорамката на изрядния бизнес: правилата и системите за регистрация, 

лицензиране и узаконяване на бизнес дейностите, данъчната администрация, 

съдебната система, право-охранителната система, общинските власти; 

Б) Непрозрачните, нееднозначни и противоречиви правила за 
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стартирането и осъществяването на стопанска дейност (Brenner, 1989). Така се 

„гарантира” невъзможността да бъдеш изряден и предприемачите по дефиниция 

са в капана на държавната администрация. Разроената система от облекчения и 

преференции допълнително комплицира ситуацията; различните ставки на ДДС 

и на акцизите за подобни групи от асортименти; 

В) Тежките и отнемащи много време и ресурси административни 

процедури, в съчетание с увеличените регулативни мерки от страна на 

държавата; 

Г) Прекомерната тежест на преките и косвените данъци и отчисления, 

както и различните такси за регистрация и узаконяване на стопанска 

дейност; 

Д) Нееластичното трудово законодателство; 

Е) Тотално разрушеното доверие в държавността, което в съчетание с 

нищожния риск за разкриване на нарушенията създава нова култура на 

масово неспазване на формалните правила; 

Ж) Ниското ниво на знанието на правата на заетите, както и липса на 

въображение и представи по отношение на бъдещото пенсиониране; 

З) Получилите нова социална легитимация исторически формирали се 

традиции за хитруване и заобикаляне на закона. За българина държавата си 

остава противостоящ субект (Чавдарова, 2000); 

И) Високата степен на корумпираност на държавната администрация и 

масово възприетият модел на доминиране на неформалния принцип пред 

формалния при административните процедури по стартирането, 

осъществяването и отчитането на стопанската дейност; 

Й) Слаба промоция на етични нагласи, на легалното 

предприемачество, обществената солидарност и нетърпимост към 

сенчестата икономика; 

К) Неефективните механизми и инструменти за мониторинг и контрол 

върху дейността на стопанските субекти, в съчетание с противоречиви 

правила в правната регулация. 

Наличните до момента изследвания на неформалността в България 

позволяват да се направи общата констатация, че ключовите фактори за 

възпроизвеждането на сенчестата икономика в българското общество са 
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неадекватните и неефективни институции, тежките административни 

бариери (тромавата и корумпирана държавна администрация) и високата 

данъчно-осигурителна тежест. 

3.5. Социално-икономически последствия от „икономиката в сянка“ 

Differentia specifica на сенчестите икономически дейности е неспазването 

на формалните правила и регулации. Но трябва да има предвид, че извършваните 

нарушения (единични или систематични) имат различен характер - нарушават се 

различни сегменти от формалните правила (данъчни и фискални разпоредби, 

осигурително законодателство, здравно законодателство), различни по характер 

и социално икономическа тежест са последствията (вредите) от извършваните 

нарушения. За целите на емпиричното изследване „икономиката в сянка“ се 

дефинира като тази част от икономиката, която се извършва посредством и в 

рамките на легално съществуващите законови механизми и среда, но остава или 

неотчетена в съответствие с изискванията на законодателството, или при 

нейното отчитане се извършват определен тип нарушения, които водят до 

нанасянето на различен тип щети за легално функциониращия бизнес. 

Индикация за сериозността на проблема е фактът, че Икономическият и 

социален Съвет (ИСС) на Р България постулира като един от своите приоритети 

от 2006 г. насам дейностите по ограничаването и превенцията на неформалната 

икономика. В две свои становища (2006 и 2010 г.) ИСС специално дебатира 

тежките социално-икономически последствия от устойчивия ръст на 

неформалната икономика в България. Рамкирани са основните оси на влияние на 

неформалния сектор в икономиката: 

 Задълбочаване на социално-икономическите проблеми чрез източване 

на средства от публичния сектор; 

 Маргинализиране на големи групи от хора в активна възраст и 

трайното им откъсване от пазара на труда; 

 Подкопаване на принципите на конкуренцията и свободната частна 

инициатива; 

 Увеличаване на пазарния риск за инвеститорите и трайното им 

отблъскване от българския пазар; 

 Участие в международни корупционни и престъпни мрежи; 
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 Създаване на негативен облик на страната; 

 Незаконно въздействие върху системата на властта, чрез което се 

застрашава стабилността на демократичните институции; 

 Възпроизвеждане на финансови средства за по-нататъшно разширяване 

на престъпната дейност, включително осигуряване приток от мръсни 

пари за корупционните лобита в държавните институции; 

 Използване на пари от сивия сектор за пряко финансиране на 

политически партии. 

В операционализиран вид, при емпиричното изследване на 

„икономиката в сянка“ негативните последствия (щетите) от сенчестите 

икономически практики се търсят основно в четири посоки: 

а) Претърпени щети от работодателите, които се оказват неконкурентни 

по отношение на опериращите „в сянка” фирми; 

б) Претърпени или потенциални вреди за населението (наемния труд), 

което по силата на обективно съществуващите практики става част от 

разнопластовите механизми на неформалната икономика; 

в) Претърпени щети за държавните институции, които са овластени с 

отчитането и борбата с проявите на неформалната икономика; 

г) Претърпени щети за държавния бюджет и публичните фондове, от които 

солидарно се възползват гражданите на България. 

Успоредно с това, при изследването се запазва „отворена” 

дискусионната ниша за позитивните аспекти (в разбирането на Шанин и 

Schneider) от реализирането на неформалността като: 

а) Социално икономически буфер за дисбалансите в икономиката на 

страната (развитие на трудоемките и нискоефективните сектори, 

диверсифициране в производството на стоки и услуги, създаване на нови ниши за 

заетост, осигуряване на възможности за доходи за лицата в активна трудова 

възраст, включване на приходите от сенчестите дейности в официалната 

икономика); 

б) Механизъм за неутрализиране на деформациите на трудовия пазар и 

ниската ефективност на политиките за социално включване на уязвимите групи 

(бързо трудово реинтегриране на лицата, които са попаднали на пазара на труда в 

резултат от структурните промени в икономиката, трудово устройване на 
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уязвимите групи на пазара на труда; 

в) Естествен механизъм за компенсиране на несъвършенствата на 

политиките за преразпределение на доходите и преодоляване 

слабостта/неефективността на системите за социална защита. 

3.6. Неформалните правила в контекста на „икономиката в сянка“ 

Генетически погледнато, неформалните правила са в основата на 

възникването на човешките общности – неформалните норми и правила 

възникват най-напред – като естествени механизми за регулиране на човешките 

взаимоотношения и рамкиране на социално допустимото поведение. 

Неформалните правила се закрепват от обичаите и културните традиции и в 

процеса на интернализирането им от индивидите придобиват статуса на общо 

културни ценностни модели, споделени и възприети като доминантни модели 

образци) на социалното поведение. В момента, в който неформалните правила 

придобият статуса на общоприети норми, възникват предпоставки за тяхното 

институционализиране – закрепването им като формални норми и регулации 

(закони, нормативни актове, наредби). 

Но възникването на формалните правила не означава, че неформалните им 

прото-форми престават да съществуват – те запазват своето самостоятелно битие 

като елементи на колективния (общ, групов или родов) морал, където са 

закрепени под формата на неписани закони (обичаи, поверия, стереотипи, 

шаблони и модели за поведение). Така в един и същ момент колективното и 

индивидуалното поведение стават обект на два вида регулиране – формалното и 

неформалното. Формалното регулиране се закрепва в писмено създадени и 

социално легитимни законови норми за поведение, докато неформалното 

регулиране се извършва с механизмите на колективния и груповия морал. 

Неформалността е естествено заложеният принцип за само-

организация и самоконтрол на социалните групи – в своето съдържателно 

насищане неформалността достига до етап, в който бива институ-

ционализирана и приема формата на официални предписания и правила. 

Така неформалността се трансформира в легитимна йерархия от правила, 

норми и регулации. Следва етап на „преосмисляне” на формалността, в 

резултат на което се ражда неформалност от ІІ-ри род – това е друга, 
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различна неформалност. Докато неформалността от І-ви род е естествената, 

извираща от ежедневието нормативна платформа за рамкиране на 

поведението на социалните групи, то неформалността от ІІ-ри род има 

съвършено различен характер – тя има рефлексивна природа и възниква 

като отговор (реакция) на формално установения ред. Вероятно това е 

поради вградената склонност на социалните групи да деформализират 

правилата, за да ги съградят отново – с идентично или напълно различно 

съдържание. 

Парадоксалното е, че формалността, създадена с много настойчивост и 

последователност от членовете на едно общество, в определен времеви момент 

става обект на пасивни или активни действия за нейното разрушаване – често 

пъти това се случва в рамките на едно и също поколение. Очевидно, обществото 

има праг на „насищане” и търпимост към институционализирането на 

неформалността. „Организирането” на неформалността трябва да се прави с 

мяра – когато мярата се прехвърли, се задействат мощни центробежни сили, 

които тласкат индивидите обратно към неформалността. 

Институциите са ядрото, организиращата тъкан на социално 

икономическата система, а неформалността е естествената „канава” на 

социалните отношения. В една нормално функционираща система (без явни 

дисфункции и дистрофия на структурните й елементи), колкото повече се отива 

към периферията на системата, толкова по-слабо е действието на институ-

ционалните форми. Колкото по-нестабилни са връзките между структурните 

елементи на системата, толкова повече се засилва влиянието на неформалните 

правила. 

Деликатният баланс между неформалното и формалното се поддържа от 

закон за критичния праг на насищане с институционални форми. Законът 

гласи следното: с увеличаване броя на формалните правила и сложността на 

тяхното прилагане, се увеличава вероятността от създаване на масови 

нагласи за неспазване на формалните правила и деформализация на 

официалните регулации. Ако социеталното пространство се пренасити с 

правила, норми и регулации, в отговор се създават силни нагласи за снижаване 

нивото на формализираност в социалните отношения. Колкото повече са 

формалните правила, толкова по-малко се спазват. Ефективното рамкиране на 
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социалното поведение не става с множество сложни правила, а с относително 

малко на брой и лесни за изпълнение правила, които засягат същностните 

параметри и създават общите условия за социално приемливи действия. 

Отнесено към действието на стопанските субекти, това означава, че с 

увеличаването броя на регулациите, наредбите и всякакъв род нормативни 

актове се създават предпоставки за стартиране на процес по неспазване на 

формалните правила и генериране на „кодекс на неформалността”. 

Пресилената формалност тласка към неформалността. И най-същественото – 

създаването на формални правила се обезсмисля, ако спазването им е 

пожелателно, а нарушаването на правилата не се санкционира.  

И тук е ключът за обяснението на постоянното „напрежение” между 

неформалното и формалното регулиране. Тъй като в генетичен план 

неформалното предхожда формалното, неформалното има „претенциите” да бъде 

оригиналният коректор на индивидуалното и колективното поведение. Затова 

когато формалните правила възпроизвеждат и закрепват в законова форма 

неформално създадените традиции и норми на човешкото общуване (било то 

чисто икономическо или социално икономическо), тяхното спазване се приема 

за рационално – най-малкото на ниво индивиди резистентността към 

формалните правила е по-ниска. Когато формалните правила модифицират 

естествено формиралите се обичаи и норми на поведение, тяхното спазване 

се поставя под въпрос. Още по-трудно си пробиват път тези формални 

правила, които са опит да се санкционира или промени определен вид 

неформално поведение. 

Така възникват най-общо два типа формални правила – 1) закрепващи 

неформалните правила и 2) коригиращи неформалността. Историята показва, 

че когато формалните правила възникват като логически продукт от социално 

легитимираната неформалност (тази неформалност, която е припозната от 

масовото съзнание като социално приемлива), те бързо се приемат от 

индивидите и стават елемент от техния свърх-Аз (колективното им съзнание). 

Вероятността този тип формални регулации да се спазва е многократно по-висока 

в сравнение с другия тип неформални правила – тези, които възникват като 

коректив на неформалността, постулират санкциониране на вече съществуващи 

неформални правила и целят привнасяне на промяна в неформалността. Вторият 
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тип формални правила срещат най-ярка отпора, защото се сблъскват директно с 

генетически вродената у индивидите склонност към неформалност. 

Процесът на формиране на неформалните правила като реакция на 

формалните регулации е илюстриран във Фиг. 2.11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.11. Циклични преходи от неформалност към формалност 

 

Между формалното и неформалното регулиране във всеки един момент 

съществува латентно напрежение, което в ситуации на институционални и 

икономически дисбаланси се изостря. Социалната легитимираност на 

неформалните правила се повишава в периоди на кризи и сериозни обществено 

икономически сътресения. В периоди на кризи пребиваването в „зоната на 

здрача” масово се възприема като проява на гъвкавост и добре пресметнат риск. 

Така поведението, което е морално осъдително в ситуации на относително 

спокоен икономически ритъм, придобива статус на разумно-рационално 

поведение, съответстващо на променените макро и мезо икономическите 

параметри. 
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3.7. Институционалният вакуум и неизбежното възникване на нови 

видове неформалност 

При обяснението на „взрива” от неформалност като една от най-важните 

причини се изтъква институционалният вакуум. Но действително ли става 

дума за институционален вакуум? В контекста на ежедневната лексика, в 

рамките на която под институции се разбира съвкупността от организации, 

министерства, агенции, ведомства, комисиите, подкомисиите и прочие 

инстанции, подобно твърдение би имало смисъл – макар че и в този контекст не е 

напълно вярно, защото става подмяна на смислите: не липсват институционални 

единици (организационни звена) – има ги в изобилие, а много от техните 

функции се дублират. По-скоро тяхната неефективност и неспособност да 

прилагат формалните правила създава усещане за липса на институции. Когато 

институциите (разбирани като правила и механизми за прилагане на 

формалните правила) са много на брой, с дублиращи се и припокриващи се 

функции, в крайна сметка те взаимно се парализират и „неутрализират”. На 

ниво социално икономическа система резултатът е създаване на 

институционално безсилие и неефективност. 

В смисъла на Норт и Радаев, институционалната среда е динамична и 

подлежи на преформатиране. Организационните единици могат активно да 

влияят върху са конструирането на правилата; да предизвикат целенасочена 

промяна в правилата на играта и така да инициират процес за създаване на нови 

механизми и нови организационни структури, правещи възможно прилагането на 

новите правила. В крайна сметка, това е ключът към осъществяване на 

социалната промяна. 

През тази призма трансформационните процеси в българското общество 

получават следната интерпретация. Преходът започна с тотална смяна на 

политическите модели и търсене на подходящи модели за социално 

икономическото развитие. Началото на промяната за стотици хиляди хора е 

равнозначно на шок. Човешките същества са консервативни по природа – 

множество социално психологически изследвания показват, че хората са по-

склонни към запазване на статуквото (макар че то може да не отговаря на 

интересите им и да води до разрушаването им като цялостни личностни 
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структури), отколкото извършването на промяна с предполагаеми резултати53. 

Трансформационните процеси у нас стартираха с публичното обявяване на 

„провалилия се обществен проект” и несъстоялия се обществен договор. За 

милиони хора това бе равнозначно на тотален ценностен срив – осъзнаването на 

факта, че са вярвали в нещо „нерационално” и са работили в името на „неуспешна 

кауза” доведе до срив на личностно ниво. Предложената обяснителна схема „защо 

това бе неизбежно да се случи” разполови обществото. Една част от хората 

възприеха рационалността в предложената обяснителна схема и видяха в 

промяната възможности за ново личностно развитие: в условия на политически 

плурализъм, свобода на изказването на мненията, възможности за стопанска 

свобода. Другата част от обществото продължи да се съмнява в правилността на 

извършената промяна и замръзна в очакване на новото: но то не ги зареждаше с 

оптимизъм, а по-скоро със социален песимизъм и силен скептицизъм. Но 

независимо от коренно различните позиции спрямо протичащите промени, 

обединяващите характеристики в мисленето и на едните, и на другите бяха 

осъзнаването на необходимостта от нови официални правила за 

„реконструиране” на социалността чрез постулиране на нови организиращи 

принципи на социеталното пространство. 

В началото на прехода протекоха свръх активни процеси по създаване на 

нови формални правила. Това бе необходимата стъпка, за да се създаде новата 

форматираща рамка на стопанското и социалното поведение. Но проблемът е, че 

докато ставаше търсенето на новите подходящи правила, системата продължи да 

функционира – макар да изглеждаше, че е в състояние на изчакване на новите 

правила, тя също активно търсеше „своите” нови правила. И докато се 

дебатираше върху адекватността на шоковата терапия и приложимостта на 

моделите, базирани на принципите на пазарния фундаментализъм, обществената 

система продължи да функционира на принципа на най-малкото 

съпротивление – на практика това отприщи процеса на връщане към 

                                                 
53 Класическа илюстрация за това са електоралните настроения и нагласи в навечерието на 
изборите за местна власт. Изследванията показват следната зависимост: макар да са недоволни от 
статуквото и да оценяват негативно работата на местната власт, хората отново и отново дават 
своята електорална подкрепа на същите тези хора, чието поведение не одобряват. Обяснението е, 
че макар статуквото да не ги задоволява, хората се опасяват какво ще последва, ако променят 
статуквото – затова предпочитат да запазят старото, но добре известното, вместо да рискуват с 
обещания за нови проекти. 
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неформалността като изначално конституиращия принцип и естествената 

спойка на човешките групи. 

За сравнително кратко време (1990-2002 г.) държавата отговори с лавина 

от нови правила – конструирани бяха огромен брой законови и подзаконови 

нормативни актове, наредби и правилници. Но тук се появиха нови проблеми: 

спешността в създаването на новите правила доведе до продуцирането на 

сложна, логически противоречива, взаимно неутрализираща се, некохе-

рентна и в крайна сметка, нефункционална институционална среда. На пръв 

поглед изглеждаше, че се предприемат адекватни стъпки – проблемът бе, че 

създаването на новите формални правила бе лишено от вътрешно 

организиращи принципи, които да структурират нормотворческите 

действия и да обвържат новите правила с обща логика. Не бе изработен 

консенсус по субординирането на правилата – единственото изключение 

вероятно е изработването на Конституцията като основополагаща организираща 

законова платформа за социално икономическото развитие. 

Най-големите разногласия възникнаха при форматирането на бизнес 

средата. Експертните анализи сочат, че в годините на прехода е създаден 

невъобразим терминологичен хаос в дефинирането и тълкуването на основни 

принципи за стартирането и извършването на стопанска дейност у нас. 

Така на практика бе конструирана нова институционалност, която 

вместо да намали неопределеността в социеталното пространство, създаде 

нормативни и организационни предпоставки за увеличаването на нивото на 

неопределеност. Вместо да бъде потенциален механизъм за рационализиране 

усилията на стопанските субекти, противоречивата и сложна за прилагане нова 

институционалност внесе още по-силен смут в системата. В терминологията на 

Мъртън, новосъздадените правила на играта могат да се разглеждат по-скоро 

като дисфункционални, отколкото функционални. Макар и проектирани с 

намерението да организират и структурират стопанското поведение на 

пазарните субекти в съответствие с променените икономически отношения, 

новите правила постигнаха точно обратния ефект – затвърдиха процеса по 

отдръпване от държавността и бягството в неформалността. 

В контекста на институционалния вакуум това, което се случи в 

българското общество в началните години на прехода към пазарна икономика, 
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може да се определи по-скоро като безтегловност на институциите - 

парализиране поради липса на консенсус за концептуалния заряд на новите 

правила. В системата от социално икономически отношения настъпи вакуум, но 

това бе по-скоро властови, ценностен и нормативен вакуум – от една страна, като 

резултат от разочарованието от провалилия се обществен проект, а от друга 

страна като следствие от липсата на общи организиращи принципи на 

социеталността. 

Предприет бе опит последвалият ценностен срив да се овладее чрез 

масирано нормотворчество и детайлно форматиране на отделните елементи на 

социално икономическото поведение, но това се оказа една от най-големите 

грешки, защото по този начин се стигна до свърхрегулиране на социеталното 

пространство, в отговор на което обществото потърси спасение в 

неформалността. Свърхрегулирането води до усилено продуциране на 

нагласи за неспазване на правилата. Пренасищането на социеталното 

пространство с регулации и правила не постигна търсения резултат и по 

друга причина – обществото се произнесе нееднозначно за правилата, а 

икономическите субекти обявиха правилата за неадекватни, нелогични, 

противоречиви, сложни и скъпи за прилагане. 

3.8. Модели на поведение при „икономиката в сянка“ 

Въпросите за икономическото поведение на индивидите, спецификата на 

трудовото поведение и отличителните характеристики на бизнес поведението са 

сред широко осветление теми в икономическата социология. На ниво индивиди и 

предприемачи (работодатели, бизнесмени) е добре отграничена спецификата 

между компонентите на трудовото54 поведение на индивидите и поведението, 

което се отнася към категорията на бизнес поведението (Даскалов, 1992; Динев, 

1993; Рамчев, 1993; Lorenz, 1974; Джеймс, 1994). 

За очертаването на моделите на поведението на пазарните субекти в 

„зоната на здрача” инструментално полезно е разграничението на трудовото 

поведение на индивидите според начините, по които то се формира. Приема се, че 

по този критерий има четири типа трудово поведение – 1) свободно избран от 
                                                 
54 Традиционно, трудовото поведение се разглежда като реализация на диадата „трудова дейност-
трудово поведение”, а при анализа се разграничават три основни аспекта – атрибутивен, 
организационнен и функционален аспект. Подробно тези въпроси са разгледани в Рамчев, 1996. 
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субекта модел на трудово поведение, 2) релативистки тип трудово поведение 

(симбиоза между свободно направения избор и принудителния тип поведение); 

3) препоръчан на индивида модел на поведение (препоръките идват от 

институции, организации или отделни лица) и 4) принудителен тип трудово 

поведение - строго регламентирано и принудително наложено от правилници, 

регулации, инструкции, технологии. Принудителният тип поведение може да е 

продукт от административни, икономически, политически и морални регулации 

(Рамчев, 1996: 343). 

За разлика от трудовото поведение, бизнес поведението има усложнена 

субординация и йерархия на конституиращите го фактори. Приема се, че бизнес 

поведението е резултат от сложни взаимовлияния на обективни и субективни 

фактори. Към обективните фактори се отнасят съвкупността от външни фактори 

(икономически, институционални, нормативни, социални, културно-ценностни и 

социално-психологически), които в своята цялост детерминират най-напред 

решението на индивида за стартирането на конкретен бизнес дейност, а в 

последствие го насочват към избора на една или няколко бизнес стратегии, чрез 

които предприемачът (бизнесменът) реализира своите бизнес цели. В контекста 

на настоящия анализ съществено важното е отграничаването на автогенни и 

екстерогенни мотивационни образци за бизнес (Рамчев, 1993: 344). 

Екстерогенните образци се налагат отвън (това са всъщност бизнес факторите), 

те са привнесени в индивидуалната жизнена стратегия на индивида, но му влияят 

непосредствено и формират личния му модел на поведение като стопански 

субект. Автогенните образци заслужават не по-малко внимание, тъй като тъкмо 

те формират индивидуалния „почерк” на предприемача. С най-голяма тежест сред 

автогенните фактори са предишният опит, идеалите и скрупулите, целите и 

амбициите, но също така и вечният двигател на „икономическия човек” – 

мотивите за печалба, власт, влияние, статусно израстване, контрол върху пазара, 

успех и себедоказване чрез победа. 

Общите интерпретации на трудовото и бизнес поведението са подходяща 

теоретична основа за целите на настоящия труд, затова в техния контекст се 

прави опит да се намери типичното, закономерното в поведението на 

икономическите субекти, опериращи в сенчестата икономика. „Бизнес 

поведението е смесица от реалност, обективна действителност и въображение. В 
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него има нещо обозримо и незримо, скрито. То е своеобразна амалгама от принуда 

и амбиции, от разум и нагони. Оттук идва неговата уникалност, 

привлекателност и неизбежност.” (Рамчев, 1996: 346). 

Тези редове са написани по съвсем друг повод, но сякаш авторът е визирал 

поведението на една голяма част от пребиваващите в „икономиката в сянка“ 

субекти. 

3.8.1. Модели на включеност на населението в сиви практики 

На индивидуално ниво (наети лица, безработни, ученици, домакини, 

пенсио-нери) участието в сиви практики се осъществява под формата на два 

модела: 

1) Най-силно разпространеният модел е принудителният (липсата на 

други алтернативи за заетост, необходимост да се спечелят доходи за посрещане 

на екзистенциалните потребности на домакинството, случаи на болест или 

смърт); 

2) Вторият по честота на разпространение е релативисткият модел, 

при който включването в сиви практики е частично под влиянието на 

икономически или семейни обстоятелства, но върху избора влияние са оказали и 

вътрешни, автогенни фактори. 

Лицата, избрали да работят в „икономиката в сянка“, се включват предимно 

в сиви трудови отношения, но не са изключение и случаите на участие в дейности 

по прикриване на обороти и печалби, сиво реализиране на сиви стоки или 

продукти, полулегално отчитане. Два са основните модуса на реализиране на 

сивите трудови дейности - като допълнителна заетост и като основно 

занятие.Допълнителната заетост на населението се извършва предимно в 

сенчестата страна на икономиката, а мотивът е финансов за наетото лице, и 

спекулативен – за работодателя.  

За нивото на реалната включеност на населението и наемния труд в сиви 

практики може да се съди от оценките, получени при национални 

представителни изследвания сред населението и сред работниците/служителите. 

3.8.2. Модели на включеност на икономическите субекти 

в сенчести практики 

Стопанската дейност на икономическите субекти е организирана в 
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съответствие с официалните (формалните) правила. Но в процеса на 

реализирането на дейностите по производството и дистрибуирането на 

създадената продукция (стоки и услуги) се прилагат различни модели на 

неформално икономическо поведение. Според характера, посоката и честотата на 

„отклоняването” от формалните правила икономическите субекти попадат в 

различни сегменти на „икономиката в сянка“. Според субектите, иницииращи и 

реализиращи сиви практики, се разграничават две категории бизнес поведение – 

1) бизнес-ориентирано индивидуално поведение и 2) същинско бизнес 

поведение. 

1). Бизнес ориентирано индивидуално поведение. На ниво самонаети 

лица и микрофирми, бизнес поведението на индивидите е твърде близко до 

характеристиките на трудовото поведение. Моделите, по които извършват 

конкретната бизнес дейност, са различни, но те по същество не надхвърлят 

общата рамка на четирите познати ни модела на трудовото поведение на 

индивида – свободно избрани, препоръчителни, принудителни и смесени модели. 

Части от малкия бизнес (най-вече семейните фирми) също се отнасят към тази 

категория от лица. В зависимост от водещите мотиви, поведението им има или 

доминантно икономически характер и насоченост, или в него преобладават 

„социологически елементи” (социална солидарност, потискане на личните 

интереси в името на обществени каузи, съобразяване с обществено приетите 

морални норми и т.н.). От гледна точка на спазването на формалните правила, 

попадащите към тази категория заети лица се разделят на три дяла – около една 

трета откровено не спазват формалните правила, другата една трета ги спазват 

само когато това е абсолютно наложително, а останалата около една трета 

предпочитат да работят на загуба, но не нарушават формалните предписания. 

Впрочем, точно от последната трета група (на стриктно спазващите формалните 

правила), идват най-сериозните упреци към държавата, че не третира 

равнозначно икономическите субекти и не създава условия за развитие на микро 

бизнеса. Поведенческите модели на тази група пазарни субекти трудно могат да 

се нарекат бизнес поведение в истинския смисъл на това понятие – тук по-скоро е 

налице хибрид между нормативно-ценностната психология на типично 

трудовото поведение и отделни елементи на бизнес поведение. 

Това е отчетливо видимо при семейните фирми. Като пример е 
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достатъчно да се разгледа дейността на малка семейна фирма, предоставяща 

туристически услуги (малък хотел с ресторант). Формално закрепените роли са 

управител на фирмата, финансист или счетоводител, транспорт (шофьор), 

охрана, персонал за поддържане на хотелската част (камериерка/ хигиенистка), 

персонал за ресторантската част (готвачи, сервитьори, техническа поддръжка 

на хотела). Работещите в този комплекс лица се намират в сложни и понякога 

доста противоречиви релации. Всяка от закрепените роли изисква извършването 

на точно определени трудови дейности. Много често обаче един човек съвместява 

изпълнението на две и повече роли, а организацията и контролът върху 

извършването на дейностите се прави от единия от двата съпрузи (когато и 

двамата са заети в тази фирма) или от този член от семейството, който в рамките 

на семейството е припознат като най-компетентен „да се оправя с нещата”. Всеки, 

който е наблюдавал отношенията в такъв тип фирми, е забелязал проблемите с 

взискването и контрола – майката трудно ще бъде свръх взискателна към 

любимия си син или дъщеря и поведението й само условно може да се определи 

като отношения на супервайзор към подчинен. Тук се смесват два типа позиции – 

естествените, закрепените в семейството роли, и бизнес ролите. В рамките на 

бизнеса, семейно закрепените авторитети трябва да се възпроизведат – 

противното би означавало оспорване на семейния авторитет. Това обяснява защо 

в семейните фирми бизнес отношенията се извършват върху платформата от 

неформалните отношения и връзки. Бизнес закрепените роли са надстройка 

над социално закрепените роли, поради което неформалният принцип е 

водещият, а не институционалният. Ето как в бизнес етиката на малките 

фирми доминиращи се оказват семейните отношения, а не трудовите 

дейности. При този тип фирми неформалността сякаш извира „от вътре” – ето 

защо „прескачането на досадната бумащина” присъства така масово; без 

колебания и особени вътрешни сътресения се правят нарушения на трудовото и 

осигурителното законодателство, а тъй като всички са част от едно семейство, 

много по-лесно се решава въпросът с конфиденциалността и запазването на 

„хитростите” около прикриването на обороти и печалби. Семейният бизнес по 

дефиниция е обречен на неформалност и ако дейността се извършва при 

абсолютно спазване на формалните правила, това е резултат от съзнателно 
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направен и волево поддържан избор на фирмата55. 

Но ето че нормативната среда отново поставя семейния бизнес морал пред 

изпитание. От една страна, сложното законодателство и често променящите се 

регулации изправят семейния бизнес пред необходимостта да се инвестира в 

повишаване нивото на юридическа и финансова компетентност на персонала на 

фирмата. Това обаче се прави много рядко, а по-честата практика е да се работи 

без груби нарушения, пък ако „има нужда, тогава ще се мисли”. От друга страна, 

свръхрегулирането на бизнес дейностите прави спазването на формалните 

правила икономически нецелесъобразно – „ако спазваш всички наредби, със 

сигурност ще фалираш, не може да се работи по този начин”. В ситуация на криза 

микрофирмите попадат в сложните капани на вградената „невъзможност да 

оцелееш, ако работиш по правилата” и тогава или изцяло „посивяват”, или 

фалират. 

2. Същинско бизнес поведение. Средният и едрият бизнес се подчиняват 

на специфичен тип модели на бизнес поведение, които се конкретизират в 

зависимост от това към кой тип „икономика в сянка“ се отнасят извършваните от 

конкретния работодател дейности и кой тип неформалност се реализира чрез 

това поведение - рационализираща, компенсаторна, деструктивна или 

игнорираща. 

В основата на извеждането на моделите на поведение при „икономиката в 

сянка” може да се конструира познавателна схема, която възпроизвежда 

естествения ход на прилагането на сиви практики за производството и 

реализирането на определен продукт/услуга. В съответствие със схемата на 

Радаев56, за структурните елементи на институционалните формирования 

                                                 
55  Емпиричните данни показват, че семейният бизнес и бизнесът, формиран на приятелски 
основи, са най-силно податливи на възникването на сиви трудови отношения, укриване на 
обороти и деклариране на по-ниски печалби. Проблемите стават още по-сериозни в социално 
икономически аспект, когато в резултат от дейността на такъв тип сиви отношения се 
произвеждат продукти-ментета или се предоставят ниско качествени услуги. 
56 В разбирането на Радаев, институционалните форми са правилата, които представляват 
едновременно основание и резултат от стопанската дейност. Институционалните форми 
(образования) включват три елемента – права на собственост, структура на управлението и 
правила на обмена (Радаев, 2001:8). Парадоксалното е, че всеки от трите елемента в съдържателен 
аспект предполага следването на сложна комбинация от формални и неформални правила. Така 
например, извършването на всяка стопанска дейност е свързано с разпределение на доходи – 
разпределението обаче може да става по формални и неформални правила. В определени 
ситуации, неформалните практики (подкупи, изнудване и силови подходи спрямо длъжностни 
лица с цел неплащане на данъци, получаване на делови услуги или получаване на 
конфиденциална информация) се оказват по-силният „коз”, който осигурява на стопанския субект 
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(Радаев, 2001: 8), в представената тук Фиг. 2.12 са вградени институционалните 

предпоставки за реализирането на стопанско поведение – получаването права 

на собственост, конституирането на организационната среда (бизнес-звената и 

управленските екипи) и произтичащите от това правила на деловия обмен 

(създаването на делови мрежи, правила за избор на партньори и сключване на 

контракти, модели за разрешаване на проблемните/конфликтните ситуации, 

възникващи в резултат от неефективността на формалните правила). Правилата 

на деловия обмен обхващат всички елементи – от самата идея за стартиране на 

определена бизнес дейност, през нейното институционализиране и пряко 

осъществяване. Схемата е визуализирана във Фиг.2.12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.12. Стилизирана обща схема на производството и реализацията 
на стоки и услуги 

 

В контекста на възприетото в настоящия труд разбиране за елементите на 

„икономиката в сянка“, се дефинират две категории икономически субекти в 

„зоната на здрача” – сиви икономически субекти и скрити икономически 

субекти. Сивите пазарни субекти са тези икономически субекти, които са 

официално регистрирани и видими за търговските регистри – например, сивите 

работодатели извършват разрешени от закона дейности, но при извършването и 
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отчитането на тези дейности нарушават формално установените правила. 

Фиг. 2.13 илюстрира основните елементи в дейността на скритите 

икономически субекти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6.13. Стилизирана схема на производството и реализацията 

на стоки и услуги от „скритите” икономически субекти 

 

 

 

Фиг. 2.13. Стилизирана схема на производството и реализацията 
на стоки и услуги от „скритите” икономически субекти 

 
Скритите пазарни субекти57 извършват разрешени от закона дейности, но 

не са регистрирани действията им остават напълно „скрити” от държавната 

статистика и отчетност. На ниво „дефиниции” изглежда, че типологизирането е 

ясно артикулирано и практически установимо. Но при опитите за емпирично 

изучаване на типовете поведение според степента на тяхната „сивост” възникват 

                                                 
57 Някои изследователи наричат този вид работодатели черни, в съответствие с което се приема, 
че произвежданите по този начин стоки и услуги се реализират на черния пазар. В този труд 
черният пазар и черните дейности се разглеждат като елементи на криминализираната 
икономика. 

Придобиването на правата на собственост се извършва без 
документи – с конвенционални средства или по силов път; 

Работи се с ограничен кръг от проверени партньори („наши 
хора”); 

Суровините и материалите се купуват без финансови документи; 

Използват се нискокачествени суровини, работи се по „улеснени” 
технологии и се произвеждат продукти –ментета; копират се 
утвърдени марки , с вече създаден позитивен пазарен имидж; 

Наемат се работници, на които се плаща „на ръка”, като и двете 
страни знаят, че се работи „на честна дума”; 

Търговската разпродажба на произведените продукти става в 
„сиви” търговски мрежи  и пазарни контрагенти– на консигнация, 
която не се оформя документално; тротоарна търговия; чрез 
Интернет-разпродажби; 

Работи се изцяло по неформални правила – основните мотиви са 
максимизиране на печалбата и запазване на статуквото на 
„невидими” пазарни субекти; сключват се устни договорки, 
спазването на които е въпрос на избор  за по-силните играчи и 
абсолютна безусловност за по-малките; нивата на субординация са 
добре артикулирани и всеки, който ги наруши, бива санциониран 
без отлагане. 
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инструментални проблеми. Тъй като скритите пазарни субекти са изцяло 

„сиви” и дори в определени случаи клонят към черните краски, 

систематичното представяне на икономическото им поведение се оказва по-

лесно изпълнимо – практически всички елементи в производствения цикъл се 

извършват полулегално и без да се оставят документални следи. 

Важен елемент от този тип икономическо поведение е работата с мрежа от 

„свои” хора – това са проверени партньори, които също работят или изцяло в 

сивото пространство, или имат едновременно и сив, и изряден имидж. Поради 

това, че всички действия при този вид схема се извършват на границата между 

закона и наказателния кодекс, е предопределящ за характера на деловите 

отношения, за начините на сключване на споразуменията (устни договорки, 

желателно без свидетели) и за тяхното изпълнение. 

При типологизирането на моделите в поведението на сивите 

работодатели ситуацията е по-сложна. Многообразието в сферите на дейност, 

различните мащаби на стопанска дейност, степента на развитост на бизнеса, 

водещите мотиви за използване на сиви практики в сенчестата икономика, 

прилагането на различни видове сенчести практики  ги поставя в различни 

сегменти на „икономиката в сянка“. 

Проблемът с типологизирането и измерването при сивите икономически 

субекти е, че 1) сивотата може да варира чувствително в съдържателно 

отношение - от използването на една или няколко сиви практики до прилагането 

на практики от целия сив спектър; 2) сиви практики могат да се използват 

веднъж годишно (например, при годишните отчети за стопанската дейност на 

предприятията) или систематично (ежедневно да се отчитат по-ниски обороти от 

действителните, суровините и стоките да се купуват „на сиво”, да се работи с 

персонал без трудови договори). Характерната черта на поведението на „сивите” 

икономически субекти е „гъвкавото” съчетаване на две организационни лица – 

„изряден имидж” и „сиво лице”.  

Фиг. 2.14 илюстрира операционализираното поведение на сивите 

икономически субекти: 
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Фиг. 2.14. Стилизирана схема на производството и реализацията 
на стоки и услуги от „сивите” икономически субекти 

 

 

Придобиването на правата на собственост е документално 
изрядно, което не изключва използването освен на 
конвенционални средства и силови механизми, ако това е 
необходимо; 

Работи се и с по-широк кръг от утвърдени партньори, но и с по-
тесен кръг от препоръчани и проверени партньори („наши хора 
или хора, препоръчани от нашите хора”); 

Суровините и материалите се закупуват както в съответствие с 
формалните правила, така и на „сиво” – по този начин се създава 
впечатлението на изрядност, зад което се работи и без документи; 

Големите пазарни играчи по правило инвестират в закупуването 
на високо технологични линии и притежават всички необходими 
лицензи, организират съвременно производство, създават добри 
условия на труд, сертифицират се в съответствие с основните 
стандарти за качество на управление на производствените 
процеси, наемат високо квалифициран персонал, инвестират в 
неговото обучение, въвеждат съвременни модели за управление 
на човешките ресурси – резултатът е изграждане на социално 
приемлив корпоративен имидж, който гарантира безпроблемното 
прилагане на определен вид „сиви” практики; 

Дребните „сиви” играчи имат сравнително „ефирен” светъл 
облик и много по-стабилно изградено полулегално 
организационно пазарно поведение; 

Големите „сиви” е по-вероятно да използват техники за „гъвкаво” 
движение на оборотните средства и максимизиране на печалбата 
чрез добро познаване на законодателството и избягване на данъци 
по законов път. Дребните „сиви” се специализират в укриване на 
данъци чрез откровено нарушаване на данъчни разпоредби (с 
мотива, че наредбите са сложни и често се променят). Докато 
големите „сиви” са по-склонни да извършат финансови 
нарушения, дребните „сиви” нарушават трудово-осигурителното 
законодателство, но също така предпочитат да генерират „сиви” 
суровини, след което по необходимост реализират продукцията си 
на „сивите” пазари. 
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Създаването на изрядно бизнес-лице е една от ключовите предпоставки за 

успешното функциониране на полусивите икономически субекти. Затова се 

отделят сериозни инвестиции и целенасочено се изгражда изряден имидж – 

наемат се специализирани консултанти и маркетингови компании, които в 

съответствие със законите за успешния бизнес, изграждат желаното 

корпоративно лице. С нарастването на големината на бизнеса (от гл.т. на обема от 

дейностите и пазарните дялове в национален и международен мащаб) 

правопропорционално се увеличава вероятността този бизнес да бъде надлежно 

защитен от социално приемлив корпоративен имидж. Колкото по-дребен е един 

полусив бизнес, толкова по-нищожна е вероятността той да инвестира в 

създаването на позитивен имидж – в тези случаи се разчита по-скоро на 

неефективността на разследващите органи и широко се експлоатира 

повсеместната корупция. 

Независимо дали се отнасят към скритите или към сивите икономически 

субекти, и двете категории субекти подчиняват бизнес поведението си на 

базисни принципи, които им гарантират успешно бизнес партньорство в 

сенчестия сектор: 

1). Реципрочност – макар реципрочността да е характерна за всички 

типове неформални дейности, тя се оказва съществено важното и абсолютно 

необходимото условие за съществуването на сиви и скрити модели на 

икономическо поведение на ниво пазарни субекти; 

2). Взаимно доверие – производно от принципа на реципрочността. 

Доверието е една от реципрочното разменяните същностни предпоставки за 

стартирането и реализирането на сиви практики. Играе основна роля в 

изграждането и поддържането на неформални мрежи, които са социалната среда 

за прилагането на сивите практики; 

3). Работа с проверени „свои” хора – като резултат от горните два 

принципа, при „икономиката в сянка“ изборът на контрагенти и персонал става 

на принципа „лоялен към каузата и/или идеята“. Външни хора не се допускат, тъй 

като представляват заплаха за стабилността на изградената система; 

4). Създаване на неформални делови мрежи. Деловите отношения между 

пазарните субекти, попадащи в категориите на „сивите” и „скритите”, са 

нормирани от строги неформални правила. В зависимост от това към кой вид 
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„икономика в сянка“ се отнасят, пазарните субекти се подчиняват на различни 

правила. Субординацията е стабилна, макар че би било погрешно да се разглежда 

като константа – в сивия свят разделението на „алфа-играчи” и подчинени 

субекти е резултат от завоюване на статуси, които периодически се подлагат на 

„препотвърждаване”. Методите са комбинирани и достатъчно гъвкави. 

Агресивно-деструктивните елементи, граничещи с криминалната икономика, 

имат предпочитание към силовите методи – те се прилагат „като показна 

наказателна мярка – за назидание на другите”. 

Класическите „сиви“ пазарни субекти включват в своя арсенал от методи 

по-рафинирани и също така високо ефективни подходи – такива са например 

изграждането на скрити картели, публичното дискредитиране на конкуренти, 

нелоялната конкуренция, лобирането сред най-високите „етажи” на властта с цел 

прекрояване на нормативни документи, използването на легално съществуващи 

механизми за отслабване позициите на определени пазарни играчи. Прилагането 

на тези методи не би било възможно без прякото участие на служители от 

държавната администрация, съдебната и правоохранителната система. 

„Четвъртата власт” (медиите) също се използва изключително „гъвкаво”. 

Скритите пазарни субекти, от своя страна, в преобладаващия вариант са 

дребни предприемачи, които не могат да претендират за влияние върху 

законодателната и социалната среда. Затова те насочват ресурсите си към 

изграждане на свои мрежи в общинската и данъчната администрация – „свои 

хора” сред данъчните, в общината, в митницата, на борсата и т.н. Така с малко по 

обем финансови ресурси, но с цената на постоянно поддържани мрежи, те 

постигат максимален ефект. 

Специфичен елемент от „икономиката в сянка“ са имигрантите. 

Българското законодателство предвижда при определени условия чуждестранни 

физически лица да получат разрешение за стопанска дейност. Но веднъж 

придобили легитимност, имигрантите развиват комбинация от легални и 

полулегални дейности и попадат  в категорията на субектите, опериращи в 

рационализиращата сенчеста икономика. Поведението им се различава 

значително в зависимост от сферата, в която работят и мащабността на бизнес 

дейностите им. „По-дребните” възприемат поведение на типични сенчести 

единици и се стараят да поддържат „невидим” имидж (low profile). Тактиката на 
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средния и едрия имигрантски бизнес е гъвкаво приспособяване към 

институционалната среда, в това число чрез създаване на свои лобита в 

политическите и икономически среди. Изследването на имигрантите като субект 

на сиви икономически отношения тепърва предстои. 

В резултат от сложните, но ясно разграничени отношения между 

отделните субекти, в „икономиката в сянка“ се създават няколко 

концентрични кръга на довереност и според това в кой кръг попадат 

съответните субекти, техните права и задължения към останалите се 

дефинират по различен начин. 

Най-общо се разграничават три кръга на доверителност плюс периферийно 

пространство: 1) вътрешно ядро от „доверените лица” – те се ползват с най-

висок авторитет, те разпределят зоните на действие, създават и подсигуряват 

схемите; 2) кръг от „хора на доверените лица” или казано простичко, „наши 

хора” - обхватът на пазарните субекти е разширен и засилен с играчи от всички 

икономически дейности, като в този кръг попадат проверени субекти, за които 

„доверените хора” могат да гарантират; 3) максимално разширен кръг от „хора 

на нашите хора” – степента на довереност тук е най-ниска, тъй като целта е 

максимално диверсифициране на дейностите и дисперсия на неформалното като 

принцип на дейност. Но и в последния кръг се попада след проверки и с 

препоръки на „наши хора”; 4) В допълнение на трите кръга на довереност се 

създава така наречената периферна зона на случайните и възникналите от 

само себе си пазарни субекти. Тази зона включва самосъздали се дребни 

предприемачи и семеен бизнес, които се възползват от местни дефицити в 

производството и услугите, не са част от други схеми и се стараят да запазят 

своята автономност на скрити пазарни субекти. Те са типичните оцеляващи, 

които са започнали нерегулиран бизнес поради икономическа принуда и 

разглеждат своето поведение като безалтернативно. За тях са валидни различни 

правила, като общият им принцип е да работят тихо, за да не привличат 

вниманието към себе си. Създаването на „делови приятелства” с данъчни и 

общински служители е по-скоро изключение, отколкото практика. Но за сметка на 

това, тези пазарни субекти си изграждат свои собствени мрежи, с които обхващат 

всички елементи от производството и реализацията на крайните стоки/услуги. 

Фиг. 2.15 визуализира кръговете на довереност: 
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Фигура 2.15. Кръгове на довереност при „икономиката в сянка“ 

 

Реципрочността тук е не просто конституиращ принцип, тя е 

социалната спойка на извършваните дейности. В контекста на 

неоинституционалната икономика се приема, че в основата на неформалното 

икономическо поведение са транзакционните разходи (Норт, 2001). По тази 

логика няма значение икономическите субекти в кой сектор работят и какви са 

мащабите на дейност – съществено важният е стремежът за минимизиране на 

транзакционните разходи. 

Авторското виждане е, че тази теза би могла да получи и по-широко 

тълкуване в контекста на разграничаването на причинно следствените 

взаимодействия. Транзакционните разходи са причината за „посивяването” на 

икономическите субекти, но предмет на реалното „посивяване” са 

трансформационните разходи (разходите по производството и реализацията на 

продукцията). Високите транзакционни разходи водят до създаването на 

неформални правила, целта на които е чрез прилагането на съвкупност от 

практики (дублиращи или неутрализиращи официалните регулации) да се 

гарантира възвръщаемост на транформационните разходи и да се 

максимизира печалбата. 

Точно тук се открива основната отлика в поведението на големите и 

дребните полусиви субекти. Едрият и средният бизнес ловко използват 
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неопределеността на институционалната среда и чрез официалните 

механизми си създават условия за успоредното използване и на напълно 

легитимни, и на полусиви практики. Дребният бизнес не разполага с финансовите 

и експертните ресурси на по-големите икономически играчи, затова се 

специализира в „хитруване на дребно, но сигурно” – при тях мащабите са по-

скромни, но затова пък се работи само със „сигурни хора” и се експлоатира 

чувството за съпричастност на другите „сиви” („всички сме в калта и взаимно се 

пазим”). Но тъй като водещите мотиви са максимизирането на печалбата и 

минимизирането на разходите, а договорките са „джентълменски” и непрозрачни, 

вероятността от възникване на конфликт на интереси между партньорите е 

много по-висока. Довчерашните „свои хора” лесно могат да се превърнат в най-

големите бизнес-противници и тогава „сивите” се сещат, че държавните 

институции са официалният (легитимен и овластен от избирателите) механизъм 

за поддържане на законосъобразно стопанско поведение в съответствие с 

правилата, възприети като легитимни по волята на мнозинството. В конфликтни 

ситуации „сивите” търсят опора във формалните правила и апелират към 

ефективна намеса от овластените институции. 

По този начин работещият в „зоната на здрача” икономически човек може 

за кратко време да се трансформира в псевдосоциален и псевдосоциологически 

човек – но когато са нарушени преките му икономически интереси, той търси 

закрила в социалността, социалната справедливост и апелира за защита от 

държавата. Прилага се стратегията „глас” и се настоява за преформатиране на 

формалните правила, така че да се оптимизира личната ситуация на пазарния 

субект при променените икономически реалности. 

От какъвто и ъгъл да се погледне, неформалността е неизменна 

характеристика на съвременните общества. Неформалните икономически 

дейности са втъкани по сложен, но императивно детерминиран начин в 

социалната тъкан. Социалната вграденост на неформалността е също толкова 

естествена, както е естествена социалната вграденост на икономическите 

отношения. Затова подходите към неформалните икономически дейности не бива 

да граничат с апели за нейното „преборване” – това може да отприщи нови вълни 

от предприемаческа хитроумност и изобретателност. 

Друг е въпросът, че природата на неформалността трябва да се изучава, 
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тъй като тя е имплицитно съдържащ се елемент от социално икономическата 

система на съвременните общества. И тъй като лицата на неформалността са 

подвижни и непостоянни, сложно скроени и умело вплетени във формалността, 

обяснителните схеми и изследователските инструменти също се нуждаят от 

постоянно развитие и гъвкавост. В това отношение социологическият апарат е 

неизчерпаем – важното е изследователското съзнание да остава „будно” спрямо 

променящата се действителност, а теоретическите окуляри да се прецизират с 

оглед търсеното знание. 

§4. Обосновка на подходите и методите за изследване 

Предвид сложността, противоречивостта и многоаспектния характер на 

обекта на емпиричното изследване на „икономиката в сянка“, реализирането на 

възприетия холистичен методологически подход изисква прилагането на 

съвкупност от релевантни абстрактни и специфични научни подходи. 

Първо, на най-високо абстрактно ниво за описание на обекта на 

емпиричното изследване се прилага методът на системно-функционалния 

анализ (Михайлов, 2010). Системно-функционалният анализ се прилага на 

първоначалния етап на изследването, когато се построява концептуалния модел 

на изследването. Целта е да се направи „хипотетично разгърнато описание на 

социалния обект като цялостна система” (Осипов, 1983:116). Системно-

функционалният подход разглежда социалните обекти в два аспекта: 1) като 

части от цялото и 2) като цяло, състоящо се от отделни части. В първия случай 

социалните обекти се интерпретират като елемент от по-широка система и 

поради това интерес представляват изпълняваните от тях функции и връзките 

им с останалите елементи от системата (т.н. външни връзки), а във втория случай 

обектите сами по себе си са система, за която се характерни специфични 

взаимодействия и взаимовръзки (т.н. вътрешни връзки). В конкретния случай, 

когато обект на изследване е неформалната икономика, системно-

функционалният подход позволява да се опише и изследва специфичното 

съдържание, място и роля на неформалните икономически дейности в контекста 

на техните функции по отношение на икономиката като цялостна система от 

специфични обществено-производствени отношения и дейности с цел 

производство, разпределение и преразпределение на материални и 
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нематериални блага. С помощта на системно-функционалния анализ мислено се 

разчленява, дезинтегрира обекта на изследването на съставните му елементи и се 

построява хипотетичен модел за неговото съдържание, за основните му 

характеристики, за механизмите на неговото съществуване. Тези мисловни 

процедури се извършват на първия етап на изследването и резултатът от тях е 

построяването на концептуален модел на обекта на изследването. 

Второ, анализ и синтез. Прилагането на системно-функционалния анализ 

върви паралелно с прилагането на други абстрактни подходи, като анализа и 

синтеза. Изследването на социални обекти по необходимост изисква прилагането 

на познавателни методи, с помощта на които обектът на изследване се 

декомпозира на съставните си елементи. Целта е отделните елементи да бъдат 

описани (от гледна точка на техните основни характеристики и функции), а това 

изисква най-напред елементите ясно да се отграничават един от друг. Тази фаза 

от изследването на обекта обикновено се означава като анализ. Синтезът е 

следващата фаза в изследването на обекта, целта на която е чрез изследване на 

вътрешните и външните връзки на обекта да се реконструира и отново да се 

съгради цялостния образ за изследвания обект. Така в резултат от прилагането на 

логически-мисловните методи анализ-синтез изследователят разкрива 

уникалната съдържателна същност на обекта на изследването, пресъздава 

специфичното му място в цялостната система и успоредно с това го пресъздава 

теоретически. 

Трето, дедуктивният и индуктивният подходи. При изучаването на 

сложни и противоречиви социално икономически обекти от типа на 

неформалната икономика, дедуктивният и индуктивният подход се прилагат 

гъвкаво – както за целите на набирането на емпирична информация за 

изследвания обект, така и за теоретичното му реконструиране на основата на 

събраните емпирични данни. Дедуктивният подход е характерен за провеждането 

на масови емпирични изследвания, при които се набира представителна 

информация за изследвания обект. Дедуктивният подход предполага тестване на 

вече съществуващи теории и предварително конструирани абстрактно логически 

концепти. Тръгвайки от вече съществуващи теории, изследователят „предсказва”, 

прави допускания за това какво ще намери в реалния свят. Докато дедуктивният 

подход е абстрактно-логически, индуктивният подход тръгва от суровата 
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емпирия, генерира факти и наблюдения от социалната действителност и създава 

фактологична база за конструирането на дескриптивни или обяснителни теории 

с различен обсег. 

Четвърто, социологическият подход е общата логическа матрица за 

хипотетично конструиране на обекта на изследването и в последствие за неговия 

„прочит”, анализ и интерпретация на емпиричните данни. Основните акценти се 

поставят върху теоретичното възпроизвеждане на наблюдаваното явление и 

конструирането на теоретично знание за изследвания обект, извеждането на 

основните и типичните аспекти на изследваните процеси, идентифицирането на 

връзките и взаимодействията, очертаването на факторните влияния и 

тенденциите. 

При прилагането на социологическия подход, като отправна теоретическа 

основа на емпиричното изследване тук се възприемат неокласическите (Becker, 

1968; Friedman M., R. Friedman, 1984), кейнсианските (Koch J. V., Grupp S. E, 1980) и 

институционалните (de Soto, Feige,1990; Норт, 1973, 2000, 2010; Манусов, 1996; 

Латов, 1999; Шанин, 2000; Радаев, 2001,) теории за неформалната икономическа 

дейност. 

Пето, съвкупностният подход (статистическият) гарантира 

получаването на представителна информация и позволява извършването на 

процедурите интерполация и генерализация на получените резултати върху 

изследваните генерални съвкупности. Създаването на методологически условия 

за осигуряването на представителност (репрезентативност) на набираната чрез 

този тип проучвания и допитвания емпирична информация е абсолютно 

задължително, тъй като без неговото наличие събраните данни в най-добрия 

случай могат да послужат за констатации и изводи, касаещи единствено 

изследваните единици, но не и генералната съвкупност като цяло. Затова 

съвкупностният подход е необходимата методологическа гаранция, че 

получените резултати могат да служат за извличането на общи изводи и 

констатации, разпростиращи се върху генералните съвкупности като цяло 

(например, българското население, работодателите, икономически активните 

лица). 

Приложени в своята съвкупност, описаните подходи гарантират 

набирането на достоверна разнопластова, многоаспектна и репрезентативна 
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информация, която може да послужи като емпирична основа за 

изграждането на информационни бази и социологическата реконструкция 

на „икономиката в сянка“. 

Шесто, монографичният подход. Освен набирането на представителна 

информация, холистичната методология за емпирично изследване на 

„икономиката в сянка“ включва изчерпателното изучаване на отделни 

икономически субекти (по метода на case-study). Получените по този начин 

емпирични знания са валидни само за изследваните отделни обекти и не могат да 

бъдат екстраполирани върху генералната съвкупност. Но независимо от 

очевидната си епистемологична ограниченост, този тип знания са безценни от 

гледна точка на разкриването на пъстротата и богатството на неформалните 

икономически практики, оценките на отделните икономически субекти и 

представите им за природата на „икономиката в сянка“. Този подход ще бъде 

приложен за получаването на емпирична информация от строго фиксирани 

единици на наблюдението с оглед разработването на специфични браншови и 

регионални профили. 

По аналогия, на отделни етапи на емпиричното изследване на 

„икономиката в сянка“ ще бъдат прилагани типологични и стратифицирани 

подходи за селекция на единиците на наблюдението. Този избор ще бъде 

обоснован допълнително, в рамките на специализираните постановки 

(методологии) за системата от социологически изследвания. 

§5. Дефиниране на източниците на емпирична информация 

Предвид деликатността и особеностите на изследваната материя, при 

разработването на общите изследователски постановки обект на специално 

внимание е идентифицирането на потенциалните източници на информация. 

Източниците на информация трябва да бъдат подбрани така, че да бъдат: 

i. Адекватни на изследваната тема, обект и предмет; 

ii. Релевантни на целите и задачите на изследването; 

iii. Когнитивно релевантни, с което се гарантира, че избраните 

източници на емпирична информация имат знания и наблюдения по 

набора от емпиричните индикатори и принципно биха могли да 

споделят свои представи, оценки и мнения по изследваната 
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проблематика. 

В съответствие с разработения теоретичен социологически модел за 

изследване на „икономиката в сянка“, се идентифицират две групи източници на 

емпирична информация - основни и допълнителни източници. 

5.1. Основни източници на емпирична информация 

Разработеният концептуален модел на обекта на изследване показа, че 

„икономиката в сянка“ е хетерогенно явление, с множество различни и взаимно 

противоречащи си проявления. Емпиричното му изучаване изисква да се обхванат 

максимален брой източници, които да притежават знания, впечатления и лични 

наблюдения за обекта и предмета на изследване. 

При определяне на източниците на информация, като основен 

диференциращ критерий се приема мястото на индивидите в структурата от 

производствени дейности и отношения. По тази логика основните носители на 

емпирична информация за „икономиката в сянка“ са три: 

1) Населението – като носител и изразител на масовите стереотипи за 

„икономиката в сянка“ и моделите за нейното оценяване и съпреживяване; 

2) Работодателите – в качеството си на икономически субекти, 

извършващи стопанска дейност на територията на страната и играещи 

потенциално активна роля в продуцирането и поддържането на сенчести 

практики; 

3) Икономически активните лица – в качеството си на наемен труд, те 

стават (понякога съзнателно, а в някои случаи несъзнателно) част от сивите 

икономически практики, което ги прави надежден източник на информация за 

сивия сектор в страната. Групата на икономически активните лица е 

изключително хетерогенна по своя състав – тук се включват наетите лица в 

държавния и в частния сектор, лицата с една и с повече от една дейност, 

самонаетите, лицата на свободна практика, работещите пенсионери, работещите 

домакини, работещите студенти, учащи се и имигрантите. Критерият за техния 

подбор е извършването на дейност срещу заплащане, в резултат на което лицата 

генерират трудови или нетрудови доходи. 

Всеки от трите източника на информация има специфично участие и място 

в извършването на икономическите дейности. Поради това очакванията са трите 
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основни източника на емпирична информация да предложат свой уникален 

„прочит” и специфична интерпретация на „икономиката в сянка“. Като цяло, 

очакванията са, че и трите изследвани съвкупности ще бъдат критични в своите 

официални мнения за „икономиката в сянка“. 

Различното място на трите изследвани съвкупности в системата от 

производствени отношения и дейности предопределя появата на различни 

по своя характер и посока рискове от изкривявания (отклонения) от 

действителното състояние на нещата. Най-вероятно е работодателите да 

проявят склонност към занижени оценки за нивата на сивия сектор в 

икономиката, докато при населението е много вероятно да се наблюдават 

хиперболизирани оценки – на принципа на генерализирането на един или 

няколко случая. Образът на „икономиката в сянка“ в представите на населението 

е изграден частично под влияние на лични впечатления, но и до голяма степен е 

резултат от интернализирането на външни за субектите модели и стереотипи 

(усвоени от медиите, от междуличностното и професионалното общуване и т.н.). 

В този смисъл представите на населението са кумулативен образ, изграден от 

представите на различни групови субекти, една част от които са външни по 

отношение на основните икономически процеси. Поради тази причина техните 

представи са в много по-голяма степен генерализирани и хиперболизирани. 

Фиг. 2.16 систематизирано представя каква емпирична информация може 

да бъде получена от трите основни източника: 

 

Фигура 2.16. Основни източници на емпирична информация при 
изследването на „икономиката в сянка“ 
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Среден тип оценки могат да се очакват от работниците и служителите, 

които бидейки част от производствения процес имат много точна и реална 

представа за нивата на сивия сектор. Малко е вероятно тази група изследвани 

лица да премълчава или занижава обхвата на сивите практики, защото статусът 

им на наемни работници/служители априори им задава високи нива на 

критичност по отношение на работодателите. 

Очаква се оценките и мненията на изследваните лица да бъдат силно 

амбивалентни – от една страна, ще се декларират високи нива на нетърпимост 

към сивите практики, но от друга страна ще се изразяват аргументи в подкрепа на 

сивия сектор (като спасителен механизъм в условия на криза, като необходимият 

социално икономически компромис в условия на нестабилна и противоречива 

законодателна среда, като логичен отговор на непоследователната държавна 

политика за бизнес средата в страната, като средство за оцеляване на малките 

и средните фирми, като проява на традиционния балкански манталитет за 

хитруване и заобикаляне на законите и т.н.). 

Диверсифицирането на изследователския подход и търсенето на 

максимален брой гледни точки е съзнателен методологически избор. Това е 

опит да се овладеят множеството методологически предизвикателства, 

съпътстващи изучаването на обществените нагласи, оценки и представи за сивата 

икономика: От една страна, темата е сред силно табуираните и предполага 

трудно, изпълнено с подвеждаща информация „говорене”. От друга страна, едни 

и същи изследвани процеси и явления се оценяват по различен начин през очите 

на различните участници в тези процеси. Предвид особеностите при 

формирането на обществените нагласи и уникалността в социалното „битие” на 

обществените стереотипи, нагласи и оценки, и в конкретния случай е логично е 

да се очаква, че всяка от цитираните генерални съвкупности ще бъде носител на 

уникални представи и модели за интерпретиране на сенчестата икономика. 

Предвид очакваните модели за интерпретиране и оценяване на 

„икономиката в сянка“, изборът на точно тези три изследвани съвкупности може 

да се определи като целесъобразен от методологическа гледна точка и надежден 

от гледна точка на възможностите за анализ на набраната информация и 

реконструирането на явлението. 
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5.2. Допълнителни източници на емпирична информация 

Ценна емпирична информация за нивата и проявленията на сенчестия 

сектор в икономиката на национално и браншово ниво може да бъде получена 

при изследването на някои допълнителни източници на информация. От 

възможните такива, се препоръчва да се изберат следните четири 

допълнителни източника: 

1) Представители на държавната администрация (НОИ, НАП, 

министерства). 

2) Представители на местната власт (регионални структури и 

общини). 

3) Представители на синдикалните организации, активните НПО, на 

експертните и на изследователските среди. 

4) Документи и артефакти по проблематиката. 

Допълнителните източници добавят необходимата допълваща експертиза 

за сивите икономически практики и представят „другите” гледни точки. За 

целите на емпиричното изследване на „икономиката в сянка“ е принципно важно 

явлението да бъде видяно с „очите” на всички страни, включени в процеса по 

иницииране и реализиране на сенчести икономически практики. Предходните 

изследвания дават основания да се приеме, държавата и институциите играят 

съществено важна роля в този процес. Институционалната среда, разбирана 

като съвкупност от правила и институции (организации) за регулиране на 

икономическото поведение, предопределя характера на сенчестите 

практики и степента на включеност на различни категории от населението в 

сивия сектор. 

Ето защо, към основния прочит на сенчестите практики, предоставен от 

основните източници на първична емпирична информация, е необходимо се 

добави интерпретацията за институционалната среда, мнения за факторната 

обусловеност на сивия сектор и ролята на държавата в овладяването на сивите 

практики, оценки за ефективността на механизмите за ограничаване и превенция 

на сивите практики. 

Фиг. 2.17. представя препоръчителните допълнителни източници на 

информация: 
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Фигура 2.17. Допълнителни източници на емпирична информация при 
изследването на „икономиката в сянка“ 

 

Холистичният подход към емпиричното изследване на „икономиката в 

сянка“ предполага задълбочен анализ на наличната документална информация 

по темата. В съответствие с възприетото тук разбиране за целите и задачите на 

емпиричното изследване на сенчестите икономически практики и модели на 

поведение, елемент от допълнителните източници на информация документи и 

артефакти по проблематиката. за целите на емпиричното изследване е 

инструментално полезно да се разграничат четири категории документални 

единици: 

1) Първата категория документални единици условно се обозначава с 

понятието „Законодателна среда”. Изследваната съвкупност се формира от 

законодателни и подзаконови актове, наредби, правилници от европейското и 

българското законодателство. Тяхното изучаване с подходящи методи създава 

методологически предпоставки за анализ на състоянието (ситуационен анализ) 

от гледна точка на правно-нормативните аспекти на процеса. 

2) Втората категория документални единици представлява набора от 

правителствени решения, становища и документи, които в своята съвкупност 

допълнително форматират институционалната среда и в този смисъл могат да се 

разглеждат като рестриктивни фактори пред възникването на неформални 

икономически практики. Условно може да се означи като „Правителствена 

среда“. 

Представители на държавната администрация  
(НАП, НОИ, министерства) 

Представители на местната власт  
(регионални структури и общини) 

Представители на синдикалните организации, 
експертните среди, активните НПО и 

изследователи 

 

Допълнителн
и източници 

на емпирична 
информация 

Документи и артефакти по проблематиката 
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3) Третата категория документални единици се означава като „Медийна 

среда” и обект на изследване тук са публикациите в национални и регионални 

медии (печатни и електронни), както и предаванията в национални и регионални 

електронни медии. При анализа на съдържанието на медийните единици могат 

да бъдат получени уникални сведения за значимостта на темата за „икономиката 

в сянка“ и моделите, с които тя се интерпретира в публичния дебат, могат да 

бъдат получени Този източник на информация крие огромен потенциал, тъй като 

според нас е сред основните носители (и трансмитери) на масовите стереотипи и 

шаблони за оценка на „икономиката в сянка“ в обществото. 

4) Четвъртата категория документални единици се състои от предходни 

анализи, изследвания, практико-приложни и научни публикации, в които се 

коментират резултати от изследвания и измервания на „икономиката в сянка“. 

Изключително важен елемент от този тип документи е наличната статистическа 

информация, която дава възможност да се проследят тенденциите в 

икономическите процеси на базата на официалните отчети за дейността на 

регистрираните икономически субекти. Този тип документални единици условно 

може да се нарече „Изследователска и аналитична среда”. Изучаването на 

експертните и изследователските среди чрез техните обективирани публични 

прояви (публикации, доклади, презентации, аналитични статии) представлява 

съществено важен елемент от цялостната изследователска стратегия. 

Допускането е, че експертните и изследователските среди формират сериозен 

канал за продуциране на модели за възприемане на неформалното икономическо 

поведение. Чрез публикуваните от тези среди анализи, доклади, монографии и 

коментари обществото допълнително се облъчва с определени шаблони за 

оценка и възприемане на сенчестите икономически практики. 

§6. Конструиране на система от емпирични индикатори 

В съответствие с принципните изисквания за построяване на методология 

за емпирично изследване на „икономиката в сянка“, абстрактните понятия и 

хипотезите на изследването се операционализират. В резултат на тази процедура 

понятията се декомпозират до емпирично наблюдаеми, уловими и измерими 

показатели (индикатори). По този начин се изгражда система от емпирични 

индикатори, които от своя страна са методологическата основа за 
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конструирането на изследователските инструменти. Системата от емпирични 

индикатори е материален израз на осъществения системно-функционален анализ 

на обекта на изследването и в този смисъл, обективира резултатите от 

мисловното разчленяване на обекта на изследването на множество от емпирично 

установими елементи и взаимовръзки. Към системата от емпирични индикатори 

се поставят редица изисквания, с което се гарантира извършването на научно 

обоснован преход от абстрактните изследователски тези и конструкти към 

емпирично измерими показатели. 

Императивно необходим елемент на общите изследователски постановки 

за емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ е разработването на 

система58 от основни емпирични индикатори, релевантна спрямо основните 

изследвани съвкупности. 

За да бъде адекватна на предмета, обекта, целите и задачите на 

изследването, системата от емпирични индикатори се изгражда в съответствие с 

възприетата дефиниция за „икономика в сянка“ и включва два типа индикатори: 

а) Индикатори за изследване на структурата на обществените нагласи, 

представи и оценки за обхвата на „икономиката в сянка“, за типичните сенчести 

икономически практики, за факторната обусловеност на икономиката н сянка, за 

моделите на включване в сенчести практики, за мотивите за прилагане на сиви 

практики, оценките за рисковете от полагането на труд в сенчестия сектор на 

икономиката, представите за функциите на „икономиката в сянка“ и 

последствията от съществуването на сенчести практики в икономическата 

област; 

б) Поведенчески индикатори за участие в сенчести икономически практики 

- работа в сивия сектор, честота на включване в сиви практики, включването в 

сиви практики като елемент от общата заетост на лицата. 

В конкретния случай системата от емпирични индикатори е структурирана 

в пет съдържателни области, които съответстват на концептуалното ядро на 

модела за „икономиката в сянка“ и позволяват да се операционализират 

                                                 
58 При конструирането на системата от индикатори са взети предвид резултатите от 
предварително проведените две проучвания по литературни източници58: а) проучване за 
европейските практики и модели за изследване на нерегистрираната икономика и б) проучване за 
изясняване на научно категориалния апарат за изследване на нерегистрираната и „икономиката в 
сянка“. 
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изследователските тези за причините, факторите, формите и механизмите на 

проявление на „икономиката в сянка“. 

І. Индикатори за степен на развитост и отраслово позициониране на 

икономическите единици: 

1. Вид и характер на произвежданите продукти, стоки, слуги. 

2. Дялове на реализираната продукция за местния и външния пазари. 

3. Наличия на постоянни партньори/клиенти. 

4. Управление на човешките ресурси. 

5. Сравнителни предимства в бранша. 

6. Основни проблеми в бранша. 

ІІ. Индикатори за механизмите и форми за заобикаляне на формалните 

регулации: 

1. Типични сиви практики за българската икономика, по браншове и по 

региони. 

2. Нива на разпространение на сивия сектор по браншове и по региони. 

3. Основни щети, нанасяни от работещите в сенчестия сектор. 

4. Участие в пазара на труда, официална и допълнителна заетост. 

5. Работа без лиценз, без квалификация. 

6. Работа без договор. 

7. Избягване на стандарти и регулации. 

8. Избягване на плащането на преки и косвени данъци. 

9. Работа без счетоводни документи. 

10. Създаване на счетоводни и финансови документи с невярно 

съдържание. 

11. Водене на двойно счетоводство (два паралелни касови апарата, две 

или повече успоредни счетоводни книги). 

12. Избягване на данъчното законодателство. 

ІІІ. Индикатори за установяване на толерантността към „икономиката 

в сянка“. 

1. Възприемане/отричане на сенчестите практики. 

2. Разпознаване и чувствителност към сенчестите практики. 

3. Готовност за включване в сиви трудови отношения. 

4. Готовност за нарушаване на финансовата дисциплина. 
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5. Включеност в сиви практики. 

ІV. Индикатори за измерване на институционалния и 

неинституционалния натиск върху икономическите единици: 

1. Лицензионни и регулаторни режими – общо и по браншове. 

2. Тегло на данъците за фирмите. 

3. Процедурни проблеми при плащането на данъците. 

4. Тегло на осигурителната тежест по отношение на разходите за труд. 

5. Редовност и коректност на отчисленията за социални осигуровки. 

6. Наличие на задлъжнялост към и от други фирми. 

7. Наличие на задлъжнялост към и от държавни и други структури. 

8. Неполучени плащания/невъзстановени плащания от държавния 

бюджет и други структури. 

9. Достъп до кредитиране. 

10. Достъп до европейски средства. 

11. Участие в конкурси и обществени поръчки. 

V. Индикатори за установяване степента на адекватност и ефективност 

на институционалната среда: 

1. Нормативната среда като фактор за сенчести практики. 

2. Секторните регулации и политики – структура и ефикасност. 

3. Държавните институции като фактор за сенчести практики. 

4. Данъчната администрация като фактор за сенчести практики. 

5. Съдебната система като фактор за сенчести практики. 

6. Правоохранителните органи като фактор за сенчести практики. 

7. Медиите като транслатор на нагласи и мнения за сенчестите 

икономически практики. 

8. Ролята на държавните институции, браншовите, синдикалните и 

работодателските организации за ограничаване на сенчестата икономика. 

9. Мерки за ограничаване на сенчестата икономика. 

Изградената в резултат на операционализиращите процедури система от 

емпирични индикатори е елемент от общите изследователски постановки. Това 

означава, че с нея се обхващат задължителните емпирични индикатори, които са 

принципно необходими за набирането на информация за целите на изследването. 

Но следвайки логиката на познавателния процес при настоящото изследване, 
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така разработената система от емпирични индикатори подлежи на допълнително 

прецизиране и обогатяване, в съответствие с целите и задачите на  

специализираните социологически изследвания. 

§7. Изводи 

Конструирането на методология за емпирично изучаване на „икономиката 

в сянка“ е творчески процес, при който се извършва целенасочено преосмисляне 

на съществуващите методологически стандарти и тяхното адаптиране спрямо 

обекта на изследване. В духа на методологическите традиции, в настоящия труд 

се обосновава въвеждането на конструкта „методология за емпирично изучаване 

на „икономиката в сянка“. Доказва се целесъобразността от разграничаването на 

гносеологически и онтологически дялове на методологията за емпирично 

изучаване на „икономиката в сянка“. Разглеждат се съдържателните елементи на 

двата дяла и в съответствие с това се изгражда модел за конструиране и 

прилагане на методологията за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“. 

По своята същност моделът е синтезиран израз на познавателния процес, в 

рамките на който се осъществяват познавателни и изследователски процедури за 

емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“. 

След нарочна дискусия по повод наложилите се в изследователската 

практика теоретични понятия, се обосновава правомерността в използването 

на конструкта „икономика в сянка“. Специално внимание се отделя на 

прецизното дефиниране на конструкта „икономика в сянка“. Защитава се 

разбирането, че „икономиката в сянка“ е изградена в два компонента - сива 

икономика и скрита икономика. За целите на емпиричното изучаване на двата 

компонента на „икономиката в сянка“ се извършва процес по 

операционализиране на конструкта и се разработват модели за поведението на 

сивите икономически субекти и скритите икономически субекти. 

Конструктът „икономика в сянка“ се поставя в основата на 

разработения теоретичен модел на обекта на изследването. Разкрива се 

онтологичната същност на „икономиката в сянка“- дефиниция, структурни 

елементи, социални и икономически функции. Описват се взаимовлиянията 

между официалната икономика и „икономиката в сянка“, конструират се модели 

на поведение на основните участници (населението като цяло и работодателите) 
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в сенчестите практики. Предприетото метаизследване показва, че най-общо може 

да се говори за четири типа неформалност – рационализираща, 

компенсаторна, деструктивна и игнорираща, всяка от които е в основата на 

специфичен вид „икономика в сянка“. Всяка от видовете неформалност може да 

се разглежда като организиращ принцип за формирането на специфичен 

континуум от икономически дейности и конкретна ценностно-нормативна 

„платформа” за създаването на специфични поведенчески модели. 

При обяснението на „взрива” от неформалност в трансформиращото се 

българско общество се предлага собствен прочит на популярната теза за 

институционалния вакуум като първопричина за широкото разпространение на 

сивите практики. Показва се, че има съществени особености в начина, по който 

ежедневната лексика схваща и тълкува понятието „институционална среда“. 

Обичайно, с това се свързват съвкупността от организации, министерства, 

агенции, ведомства, комисиите, подкомисиите и прочие инстанции. Доказва се, че 

същинският проблем не е в това, че институционалните единици са разрушени 

или не са достатъчни, а по-скоро в това, че ефективността и ефикасността на 

съществуващите институционални единици е ниска. Развива се виждането за 

взаимното неутрализиране на институционалните звена - бидейки неефикасни, с 

припокриващи се и дублиращи се функции, организациите се оказват реален 

фактор за създаването на обстановка на институционална парализа и взаимно 

обезсилване. 

Приемат се тезите на Норт и Радаев за динамичността на 

институционалната среда и възможностите за развитие и промяна. В основата на 

социалната промяна са самите институции - разбирани като правила и като 

организационни единици, отговорни за прилагането на тези правила. 

Организациите притежават силата да инициират промяна - чрез активна промяна 

на правилата и цялостна институционална среда. 

Анализът на българския преход дава основание да се направи общият 

извод, че през периода 1989-2000 г. са създадени предпоставки за пренаписване 

на правилата - по нов начин, отговарящ на представите на обществото за 

променените основни характеристики на социално икономическата система. 

Конструираната нова институционалност се оказа хибридно чудовище - логична 

еманация на липсващия консенсус по отношение на самата идея за това „що е 
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пазарна икономика“ и какви би следвало да бъдат функциите на държавата в 

променените нови условия. Създадена бе противоречива, объркана, вътрешно 

нелогична и поради това - неефикасна институционална среда. Така вместо 

работещи механизми за разгръщане на стопанската инициатива и 

предприемачеството, за кратко време бяха създадени „образци“ на правила, 

тласкащи към неформалност. Резултатът може да се определи като безтегловност 

на институциите - парализиране поради липса на консенсус за концептуалния 

заряд на новите правила. В системата от социално икономически отношения 

настъпи властови, ценностен и нормативен вакуум – от една страна, като 

резултат от разочарованието от провалилия се обществен проект, а от друга 

страна като следствие от липсата на общи организиращи принципи на 

социеталността. 

На основата на разработения теоретичен модел за „икономиката в сянка“ е 

конструирана методология за емпиричното изучаване на сенчестите 

икономически дейности. За разработването на методология за емпиричното 

изучаване на конструкта „икономика в сянка“ се обосновава авторското виждане 

за необходимостта и целесъобразността от прилагането на холистичен 

методологически подход. Разкрива се съдържанието на холистичния подход и 

се предлага авторско разбиране за операционализирането на „холистичността“ 

спрямо изследвания обект. 

Целесъобразността на възприетия холистичен подход се вижда в 

постигането на системност и изчерпателност по отношение на следните 

основни гносеологически и онтологически елементи от методологията на 

изследването: 

Първо, по отношение на онтологическите елементи от методологията 

на изследването чрез холистичния подход се обхващат системно и цялостно 

всички съдържателни елементи на конструкта „икономика в сянка“. Обектът на 

изследване се анализира като едно цяло и като част от цялото - веднъж като 

относително самостоятелна система от елементи и взаимодействия, които 

придават уникалния онтологичен характер на изследвания обект, и втори път от 

гледна точка на взаимовръзките на изследвания обект с обществото като 

система. Холистичният подход при построяването на теоретичен модел на обекта 

на изследването позволява да се превъзмогнат недостатъците на 
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фрагментарните подходи и да се изгради изчерпателен концептуален модел на 

изследвания обект. 

Чрез прилагането на холистичния подход се създават методологически 

предпоставки: 

1. За установяване на реални факти от икономическото поведение на 

българина и измерване степента на включеност на населението в сенчести 

икономически практики. 

2. За изследване на представите, нагласите и оценките на различни 

категории от населението, които в своята съвкупност изграждат образа на 

„икономиката в сянка“ в мисленето на българина. Установените проекции на 

„икономиката в сянка“ (същност, форми, модели и механизми на функциониране) 

в общественото съзнание са основа за теоретична реконструкция на 

„икономиката в сянка“ като социално икономически феномен. 

3. За изучаване на структурата на общественото мнение спрямо 

неформалните икономически дейности (стереотипи и модели на икономическо 

мислене) и идентифициране на предпочитаните модели за правене на бизнес 

(съобразен с регулациите или извън закона). 

4. За верифициране на установените нива на разпространение на 

сенчестите икономически практики в контекста на основните парадигми за 

рационалния „икономически човек” и за по-широко скроения „социален човек”. 

По този начин се създават методологически предпоставки за идентифициране на 

мотивите за работа в сивия сектор, за определяне на съотношението между 

рационалност и ирационалност в решението за работа в сенчестата икономика. 

5. За изследване чувствителността и толерантността на обществото спрямо 

сенчестите практики, както и готовността на отделните категории от 

българското население за участие в сенчести икономически дейности. Паралелно 

могат да се тестват възможните подходи (политики и мерки) за ограничаване на 

сивия сектор в икономиката. 

6. За емпирически верифицирано реконструиране на сложната природа на 

„икономиката в сянка“ и анализ на динамичното променящите се взаимодействия 

в поведението на стопанските субекти в „икономиката в сянка“. 

Второ, по отношение на гносеологическите компоненти на 

методологията на изследването: 
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1. Предложеният подход позволява обхващане на максимален брой основни 

и допълнителни източници на емпирична информация (първична и вторична). За 

разлика от други сходни изследвания, чрез холистичния подход се преодолява 

„фокусирането” върху отделни носители на емпирична информация и 

подсъзнателното (или целенасоченото) „пропускане” на други потенциални 

носители на информация. Предвид деликатността и амбивалентността на 

изследваната тема, изборът на максимален брой източници на емпирична 

информация е задължително условие за адекватно обхващане на предмета на 

изследването в цялата му сложност. 

2. Възприетият холистичен методологически подход предполага прилагане 

на комплексна изследователска стратегия, базирана на обосновано комбиниране 

на качествени и количествени методи за набиране на емпирична информация. 

Този подход значително разширява кръгозора на изследователя, тъй като 

съчетаването на гносеологическите достойнства на двата типа методи позволява 

да се преодолеят техните неизменни инструментални ограничения. По този 

начин обектът на изследването се обхваща не само в неговата цялост, типичност 

и закономерност, но също така се разкриват типични образци на поведение, 

ценни интерпретативни схеми и уникални жизнени траектории, трасиращи и 

обясняващи пребиваването на отделните субекти в сенчестата страна на 

икономиката. 

3. Чрез системата от взаимосвързани изследователски дейности се набира 

съвкупност от многопластова и разнородна по своя характер емпирична 

информация, а това от своя страна е предпоставка за системното изследване на 

социално икономическия феномен „икономика в сянка“. По този начин се 

създават методологически предпоставки за набиране на максимално 

изчерпателна емпирична информация, представяща гледните точки и „жизнените 

траектории” на различни изследвани съвкупности. 

Възприетият холистичен методологически подход и реализирането му 

чрез система от взаимно свързани социологически изследвания е опит да се 

преодолее фрагментарността в емпиричното изучаване на неформалните 

икономически дейности. Предложеният подход се развива в четири отделни 

етапа, включващи всички елементи от разработването на методологията, 

теренното й прилагане и оценката на получените резултати (оценка на 
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когнитивната стойност на полученото знание и методологическа оценка за 

качеството и релевантността на приложените подходи). Обобщено казано, 

холистичният подход: 

1) Гарантира обща методологическа основа и единство в теоретическите 

основания за разработването на дизайн и методика на емпиричните 

социологически изследвания; 

2) Осигурява консистентност и логическа свързаност при разработването 

на необходимите за всяко методически издържано изследване инструменти; 

3) Впоследствие гарантира общ подход при интерпретирането на 

получените резултати и сравнимост на набраните резултати; 

4) Създава системна изследователска база за наблюдение, анализ и оценка 

на процесите, проявленията и тенденциите в развитието на „икономиката в 

сянка“ в страната, от гледна точка на социологическата интерпретация на 

неформалните икономически дейности и идентифицирането на посоките за 

тяхното ограничаване и превенция. 
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ГЛАВА ТРЕТА. 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СТРАТЕГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗУЧАВАНЕ 

НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“ 

Съгласно възприетата логика на построяване на методология за 

емпирично изучаване на „икономиката в сянка“, следващият етап се състои в 

разработването на изследователска стратегия и технология за емпирично 

изучаване на „икономиката в сянка“. 

Под изследователска стратегия и технология за нейното прилагане ще 

се разбира сложният комплекс от методологически и методически дейности 

по дефиниране логиката на познавателните дейности, последователността в 

извършването на точно определен вид изследователски дейности, 

разграничаването на съвкупности от дейности и „организирането” им в 

относително самостоятелни изследователски цикли, изборът на релевантни 

методи за набиране на емпирична информация и дизайнът на 

изследователски инструменти, разработването и прилагането на система от 

контролни действия. 

Обичайната практика при построяването на изследователска стратегия  

включва също така обосновка и разработване на модел за изследване на 

факторните връзки и зависимости, модел за обработване и статистико 

математически анализи на съвкупната информация, система от действия за 

контрол при приложението на елементите на методологията на изследването на 

„икономиката в сянка“, както и описание на организационните аспекти на 

емпиричното изследване (Михайлов, 1980; Атанасов, 1990; Съйкова, 2005). 

§1. Обосновка на избора на изследователска стратегия и технология за 

емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ 

За целите на емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ се 

разработва комбинирана изследователска стратегия, която се реализира чрез 

система от логически взаимосвързани социологически изследвания, с ясна 

субординация помежду им, прецизно дефиниране на познавателните им 

функции и очакваните емпирични резултати. Всяко следващо емпирично 

социологическо изследване надгражда над предходното - както в 

методически, така и в когнитивен смисъл. По този начин първоначално 
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конструираните методическите елементи се прецизират и развиват, а 

получаваното знание за обекта на изследване се обогатява и задълбочава. 

Комбинираните стратегии или комбинирането на методи започнаха да 

навлизат в изследователската практика през последните десет години. Първите 

сериозни публикации върху така наречените “mixed methods” (смесени, 

комбинирани методи) се появяват в престижни американски, канадски, руски и 

някои други европейски издания. Емблематични в това отношение са 

методологическите разработки на Creswell (2003, 2009), Creswell & Plano Clark 

(2007), Morse (1991), Rogers et al. (2003), Ядов (2000). Някои автори са склонни да 

считат (Creswell, 2003), че идеята за комбиниране на методите е коментирана още 

в средата на миналия век и то по повод на изследвания в психологията (Campbell 

& Friske, 1959). За целите на социологическото познание комбинирането на 

методите като методологическа алтернатива се анонсира за пръв път от Jick 

(1979). Първите самостоятелни методологически разработки върху 

комбинирането на методи като изследователска стратегия са аргументирани от 

Tashakkori & Teddlie (1998, 2003), Bryman (2006), Johnson, Onwuegbuzie & Turner 

(2007), Creswell & Plano Clark (2007). Според оценката на редица автори-

методолози, публикуваният през 2003 г. Наръчник за комбинирани методи в 

социалните и поведенческите науки (Handbook of Mixed Methods in the Social & 

Behavior Sciences, Tashakkori & Teddlie, 2003) представлява първото сериозно, 

изчерпателно представяне на комбинираните методи като изследователски 

стратегии. Постепенно терминът “mixed methods” се наложи като общоприет и 

измести други успоредно появили се термини като integrating, synthesis, 

multimethod, mixed methodology. 

В специализираната методологическа литература са описани различни 

възможности за комбиниране на количествени и качествени методи. Единодушно 

се приема, че комбинирането на методите е сложна изследователска дейност. 

Решението за това кои количествени и качествени методи да се комбинират 

зависи от целите, задачите и функциите на конкретното изследване, както и от 

типовете знание, които се очаква да се продуцират, и съответстващите на това 

потенциални източници на информация. В съответствие с това, авторите на 

изследването определят точно кои методи ще бъдат използвани, в каква 

последователност и с какви цели. Методи могат да се комбинират както за целите 
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на едно изследване, така и за целите на няколко изследвания, провеждани в 

рамките на една обща изследователска програма или проект. 

Конструирането на комбинирана изследователска стратегия за целите на 

конкретна познавателна ситуация изисква да се вземат предварителни 

методологически решения по следните четири принципни въпроса: 

1) Какви ще бъдат епистемологичните функции на отделните 

изследователски модули (изследвания) - тестване на теория или конструиране 

на теория. Традиционно се приема, че количествените методи са по-подходящи за 

тестването на вече съществуващи теории (дедуктивен подход), а качествените 

методи са по-доброто методологическо решение за конструирането на нови 

теории (индуктивен подход). 

2) В каква субординация ще се намират отделните изследователски 

модули, които макар и в рамките на една изследователска система, се реализират 

с различни методи и преследват различни цели. Тук се взема решение за това 

дали един от методите за набиране на емпирична информация ще се дефинира 

като приоритетен или ще се приложи принципът на равнопоставеност на 

методите, съгласно който всички конкретни методи за набиране на емпирична 

информация са равнопоставени от гледна точка на търсеното знание. 

3) Каква ще бъде познавателната роля на отделните изследователски 

модули - като продължение на втория принципен въпрос, тук се дава отговор на 

въпроса кои от модулите ще имат основна роля и кои - подкрепяща, 

верифицираща, допълваща, методическа. В контекста на комбинираните 

изследователски стратегии субординирането на отделните изследователски 

модули е от съществено важно значение. То има организиращ характер и 

предопределя успешното реализиране на проектираното изследване. 

4) Какви ще бъдат инструменталните и когнитивни функции на 

данните, получени с различните методи - интерпретативни, доразвиващи, 

сравняващи, проверяващи за несъответствия, събиращи подкрепящи 

доказателства и т.н. Този въпрос обикновено се подценява и дори погрешно се 

приема, че самите данни ще подскажат за какво могат да послужат. Научно 

обоснованият подход изисква предварително осмисляне на познавателната 

стойност на набираните данни и ясното им позициониране в контекста на общата 

логика на изследването. Колкото по-сложно организирано е дадено изследване, в 
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това число колкото повече отделни модули са включени в него, толкова по-

критично важно е още на етапа на конструиране на изследователската 

стратегия да се дефинират инструменталните и когнитивните функции на 

набираните емпирични данни. В контекста на възприетия холистичен подход 

съществено важно е също така да се определи с какво първично знание стартира 

изследването (теоретичен социологически модел за обекта на изследването) и 

какви категории емпирична информация ще се получат на „изхода“ от 

изследването (верифициране на теоретичните постановки, доразвиване, 

обогатяване или конструиране на нова теория)59. 

Освен горепосочените принципни въпроси, някои автори (Bryman (2006) 

коментират последователността на прилагане на методите за набиране на 

информация (паралелно или последователно) като предпоставка за 

конструирането на изследователската стратегия. Но решението за това в какъв 

ред и каква последователност ще се проведат изследванията би следвало да се 

разглежда по-скоро като резултат от отговора на разискваните по-горе четири 

принципни въпроса, отколкото като предпоставящо условие. 

В съвременната методологическа литература се разграничават най-общо 

шест алтернативни изследователски стратегии за комбиниране на методи - 

1) поетапна обяснителна стратегия (Sequential Explanatory Strategy), 2) 

поетапната проучвателна стратегия (Sequential Exploratory Strategy), 3) 

поетапна трансформационна стратегия (Sequential Transformative Strategy), 4) 

паралелна триангулационна стратегия (Concurrent Triangulation Strategy), 5) 

паралелна вградена стратегия (Concurrent Embedded Strategy) и 6) паралелна 

трансформационна стратегия (Concurrent Transformative Strategy). Подробно 

тези въпроси са систематизирани и развити в трудовете на Creswell (Creswell, 

2003, 2009). 

Методологическата иновативност и функционалната целесъобразност 

на шестте изследователски стратегии е вън от съмнение. Всяка от тях има 

висок евристичен потенциал и реална приложимост към отделни познавателни 

                                                 
59 Видовете знание, които се получават в резултат от провеждането на емпирични социални 
изследвания, са предмет на отделна дискусия. Разграничават се два типа знание - знание за обекта 
на изследване и собствено методическо знание. Първият вид знание е принос по отношение 
развитието на концепциите за обекта на изследване, а вторият тип знание има строго 
методически характер (Атанасов, 2010: 23-27). 
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ситуации. 

Имайки предвид целите и задачите пред емпиричното изследване на 

„икономиката в сянка“, методологически целесъобразно е да се разработи и 

приложи изследователска стратегия, разновидност на поетапната 

проучвателна стратегия (Sequential Exploratory Strategy). 

По принцип, при поетапната проучвателна стратегия изследователският 

процес стартира с качествено изследване, което в рамките на познавателната 

схема има приоритетно значение за дефинирането предметното поле на 

изследването, за прецизиране на понятийния апарат, за прецизиране на 

емпиричните индикатори и за конструирането на изследователските 

инструменти. След като данните от качественото проучване се анализират, се 

пристъпва към изграждане на изследователски инструментариум за 

количественото изследване и то се реализира на терен. Тази изследователска 

стратегия е изключително полезна при сравнително слабо изучените феномени, 

при изследването на деликатни теми или противоречиви нагласи от 

общественото мнение. Не случайно стратегията носи името проучвателна – при 

нея изследователският процес се движи от първоначално генериране на 

концептуални модели и теоретични схеми за обяснение на обекта на 

изследването, извеждане на принципните прояви, типичните модели, образците 

на поведение и интерпретационните схеми, след което се търси потвърждение и 

доказателства за разпределението (количествените натрупвания) на тези модели 

в масовото съзнание или в масовия бит. Широко се използва при разработването 

на инструменти за количествени изследвания – за тестване на изчерпателността 

и релевантността на хипотезите на изследването, тестване на изчерпателността и 

релевантността на системата от емпирични индикатори, тестване на качествата 

на въпросника. 

За целите на изграждането на изследователска стратегия за емпирично 

изследване на „икономиката в сянка“ се възприемат и прилагат основните 

принципи, на които се подчинява поетапната проучвателна стратегия, но се 

прави следното съществено важно допускане: 

 Традиционно в методологическата литература се приема, че 

качествените изследвания са индуктивни по своята природа – те 

генерират хипотези и базисни концептуални тези, без да стъпват на 
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определени теории. Затова качествените методи се определят по-скоро 

като създаващи, а не като тестващи теории; 

 Методологическият и практическият опит от подготовката и 

реализирането на изследвания с качествени методи дават основание 

качествените методи да се разглеждат в друга, по-различна светлина. В 

определени познавателни ситуации и при предварително 

създадени методологически предпоставки качествените методи 

могат да изпълняват и дедуктивни епистемологични функции. С 

помощта на фокус групови дискусии, дълбочинни или 

полуструктурирани интервюта, или по метода на изследване на случаи 

изследователят може да тества вече съществуващи теории, да установи 

спонтанната реакция на изследваните лица по отношение на 

тестваните теории и на тази основа да извлече ценни идеи за 

оптимизирането или доразвиването на тестваните теории. 

Тук на пръв поглед се появява противоречие – известно е, че качествените 

методи не могат да продуцират генерализиращо знание, а само частни 

социологически теории или констатации, валидни за изследваните единици. Това 

е вярно при условие, че изследването се състои единствено и само в прилагането 

на качествени методи спрямо обекта на изследване. Но ако качествените методи 

се приложат като първоначален етап, предхождащ провеждането на 

представителни изследвания, тогава познавателната ситуация на 

качествените методи може да се използва за тестване на определени 

теоретически тези или цели теории. Резултатите от това са най-често два: или 

тестваната теория се потвърждава напълно, или в хода на тестването се появяват 

нови ценни идеи, които творчески се вплитат в съществуващата теория и така 

обогатената теория се поставя в основата на програмата на представителното 

изследване60. След като бъде верифицирана с инструментите на 

представителните изследвания, обогатената теория може да прерасне в 

съвършено различна концептуална интерпретативна схема, т.е може да се 

създаде и принципно нова теория. 

В социалния свят взаимодействията и взаимовръзките са сложни и 

                                                 
60 Сравнително по-рядко се среща вариантът, в който качествените методи продуцират 
емпирични основания за отхвърлянето на теорията. 



„Икономика в сянка“ 

228 

поликомпонентни, а познанието предполага лъкатушене на мисълта и 

динамични преходи от теория към емпирия, потъване в синкретичния свят 

на емпирията и обратно „извисяване” към генерализиращи констатации. 

Фигура 3.1. демонстрира възможността за диалектически преход между теория и 

емпирия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.1. Диалектически преход между теория и емпирия 

 

В тази връзка, убедителен е Антъни Гидънс, който по повод на теориите в 

социалните изследвания коментира: „Теориите изграждат абстрактни 

интерпретации, чрез които могат да се обяснят най-различни емпирични 

ситуации.61” И пак там: „Противно на популярното твърдение, фактите не 

говорят сами.” Нужни са ни теории, с които да обясним наблюдаваните факти. 

Научността на теориите, разбирана като адекватно отразяване на обективно 

съществуващи обекти, се проверява чрез емпирични изследвания. За да се 

развиват добре обосновани теоретични подходи, трябва да се извърви пътя на 

емпиричното верифициране. 

Робърт Мъртън също предупреждава: „Тъй като солидната социологическа 

интерпретация предполага някаква теоретична парадигма, би било мъдро да я 

разкрием. Ако истинското изкуство се състои в това да се скрият всички следи от 

изкуство, от истинската наука се състои в разкриване както на скелето, така и 

                                                 
61 Цит по Извори на социологията, стр. 709. 

Диалектически преход между 
теория и емпирия 

Диалектическият преход между теория и емпирия предполага изследването да 
стартира от теория (абстрактно-логически кострукти), да бъде верифицирано 
емпирически чрез научно обосновано наблюдение (социално емпирично 
изследване), след което получените емпирични данни да бъдат подложени на 
анализ и синтез и отново да бъдат издигнати на абстрактно ниво. 
Така в крайна сметка изследването тръгва от теория, проверява 
теоретичните допускания в „живия живот” и отново се връща към теорията 
– този път обогатявайки я с нови емпирични доказателства. 



„Икономика в сянка“ 

229 

завършената постройка на науката.62 

Дискусията върху ролята на теориите в социалните изследвания и 

съгласуваността им с методите за изследване обръща внимание върху опасността 

от изместване на същността на методологическия дебат. Когато и теориите, и 

методическите подходи са слаби, има опасност конфликтът да се измести в 

посока на методическите подходи „ ... по дефиниция се приема, че обясненията са 

слаби, защото са производни на подходите.” Така слабостта на обяснението се 

приписва като слабост на подхода, който пък се анализира в контекста на по-обща 

идеологическа позиция (Basil Bernstein, 197363). 

Основният проблем е, че когато се построява програмата на изследването и 

се взема решение за това какво ще се наблюдава, изследователят (съзнателно или 

подсъзнателно) се съобразява със съществуващите теории. Концептуалната 

предзададеност на емпиричните изследвания е неизбежна. Теориите, от 

които изследователят тръгва, влияят пряко върху неговото светоусещане. Те са 

неговият „окуляр“, през който вижда света и те предзадават неговото мислене – 

„виждаме това, за което имаме „очи” и го виждаме по начина, който ни подсказва 

теорията.“ Ако се приеме, че различните теории „инициират” различни 

изследователски сетива, то в зависимост от това коя теория се приеме като 

концептуална основа за обекта на изследване, една и съща реалност може да бъде 

видяна и описана по различен начин – ще се поставят акценти върху различни 

аспекти от реално съществуващата действителност, ще се събират факти за точно 

определени страни от изучаваното явление, докато други негови страни ще бъдат 

бегло загатнати или дори игнорирани. Твърде възможно е дори едни и същи 

прояви да получат диаметрално противоположно тълкуване. 

Например, в контекста на разработваната в настоящия труд методология за 

емпирично изучаване на „икономиката в сянка“, една от задачите е да се 

изследват проекциите на „икономиката в сянка“ в представите на населението и 

реалната включеност на индивидите в сенчестите икономически практики. Ако в 

основата на концептуалния модел на изследването се постави теоретичното 

допускане, че „икономиката в сянка“ е функция на държавността 

(неолиберални теоретични модели), в последствие изследователските 

                                                 
62 Цит по Извори на социологията, стр. 396. 
63 Basil Bernstein, Sociology and Sociology of Education, in J. Rex (ed.), Approaches to Sociology, London, 
Routledge, 1973. 
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инструменти ще се насочат към изследване на реакциите на населението спрямо 

конструирането на правилата и регулациите за правене на бизнес, пропуските в 

законодателната среда, механизмите и политиките за преразпределение на 

общите блага. Изследването обаче би могло да се построи на основата на друга 

теоретична постановка, например нагласата/склонността към сенчести 

икономически дейности е присъща характеристика на съвременния 

предприемач, следствие от което е поведението „на ръба на бръснача” и 

готовност за поемане на рискове, в това число рискове от нарушаване на 

формалните правила. Тогава за целите на изследването ще се конструират 

инструменти, с помощта на които ще се търси информация за това какво се 

разбира под предприемаческо поведение, какъв е профилът на съвременния 

предприемач, какви типове рискове е готов да приеме предприемачът в търсене 

на икономически целесъобразно поведение, както и какви са причините за 

поемането на един или друг тип рискове, установяване на опита на 

предприемачите и тяхната включеност в сиви практики и т.н. Така приемайки 

едно или друго теоретично допускане, изследователят предварително си 

създава референтна концептуална рамка, през която наблюдава, измерва и 

обяснява нагласите и оценките на изследваните единици. 

Възприемането на различни теории като отправна точка за построяването 

на модел на социални емпирични изследвания (с всички произтичащо от това 

последствия за избор на изследователска стратегия и дизайн на изследването) по 

никакъв начин не представлява слабост за практиката на социалните емпирични 

изследвания. Тъкмо обратното, ветрилото от принципно различните 

конкуриращи се или паралелни теории позволява действителността да бъде 

видяна под различен методологически ъгъл и с различни оптически средства. 

Богатството от теории е онтологически подарък за изследователя и разкрива 

неизчерпаеми възможности за изследване на действителността. 

В специализираната методологическа литература се приема, че 

предварителната концептуална детерминираност на емпиричните изследвания е 

характерна само за изследванията с количествени (числови) методи. 

Феноменологичната традиция постулира предварителна теоретична 

„неутралност“ на изследователя спрямо обекта на изследване - обектът се 

саморазкрива в хода на изследването (чрез качествените методи), а 
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изследователят регистрира процеса на себеразкриване на обекта и не се влияе от 

теории. 

Но тази теза е спорна и оборима. Дори и да се приеме, че обектът на 

изследване се „случва“ пред очите на изследователя, социологическата 

интерпретация на видяното се извършва с помощта на вече съществуващи 

конструкти и теории. Макар и не така очевидно, емпиричните изследвания с 

качествени методи също са концептуално предзададени. Изследователят 

предварително избира теоретичният дискурс, в контекста на който ще извърши 

своето наблюдение на конкретни социални субекти. В своите разкази и спонтанно 

реконструиране на действителността, изследваните лица пресъздават обекта на 

изследването със свои думи и понятия, но задачата на изследователя е да 

„преведе“ получената информация с помощта на социологическия апарат и да 

предложи тълкуване на получената информация. Интерпретацията на получената 

емпирична информация се извършва в контекста на предварително избрания 

теоретичен дискурс. 

В светлината на казаното, диалектическият преход между теория и 

емпирия се приема като основополагащ методологически принцип за 

изграждане на изследователска стратегия за емпиричното изучаване на 

„икономиката в сянка“. При този подход изследването стартира от общ 

концептуален модел за обекта на изследването, като втори логически етап 

отделните аспекти на модела се верифицират емпирически (чрез качествени и 

количествени методи), след което получените емпирични данни се 

интерпретират (чрез анализ и синтез) и отново се издигат на абстрактно ниво. 

Така емпиричното изследване на „икономиката в сянка“ тръгва от теория, 

проверява теоретичните допускания в „живия живот” и отново се връща към 

теорията – този път обогатявайки я с нови емпирични доказателства. В рамките 

на проектираната изследователска стратегия този цикъл се повтаря три пъти и 

всеки път емпирията е изворът, от който се черпи вдъхновение за нови 

теоретични обобщения. 

§2. Дефиниране на системата от социологически изследвания 

В рамките на разработената методология за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“, изследователската стратегия се състои в изграждането 
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и приложението на система от отделни, относително самостоятелни и 

логически обвързани социологически изследвания. Проектира се и се 

обосновава система от самостоятелни социологически изследвания сред 

идентифицираните основни и допълнителни източници на информация: 1) 

населението, 2) работодателите, 3) работниците/служителите, 4) 

допълнителните източници на информация (държавна администрация, местна 

власт, НПО, синдикални организации, експертни и изследователски среди и 

документи и артефакти по проблематиката. 

Би могло да възникне възражение защо изучаването на източниците на 

информация се разглежда като система от относително самостоятелни 

изследвания, вместо като едно общо изследване на отделни източници на 

информация. Аргументацията за дефинирането на цялостна система от 

органично свързани, но отделни изследвания е следната. 

Макар че се базират на общ теоретичен социологически модел за 

явлението „икономика в сянка“, обща система от емпирични индикатори и обща 

обосновка за релевантността на конкретните методи за набиране на емпирична 

информация, отделните изследвания имат същностни различия в основните си 

методологически елементи и характеристики: 

i. Проектираните социологически изследвания имат сходен, но в 

същото време специфичен предмет и обект; 

ii. Като резултат от различията в предмета и обекта на изследване, още 

по-явно разграничими са спецификите в целите и задачите, които 

се решават с отделните изследвания; 

iii. Онтологически различни са и изследователските хипотези на 

отделните изследвания. 

Ето защо не е приемливо в конкретния случай да се говори за едно общо 

изследване сред множество отделни източници на емпирична информация. В 

контекста на възприетия холистичен подход и разработената на тази основа 

методология за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“, се построява 

органична система от относително самостоятелни отделни изследвания, с които 

се постигат специфични когнитивни и методически цели, но изследванията са 

синергично свързани помежду си.  

В своята цялост отделните изследвания правят възможно изчерпателното 
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изследване на всички основни характеристики на изследваното явление, 

установяването и обяснението на взаимодействията между структурните 

елементи на обекта на изследване и факторните влияния върху тях. 

Теренната реализация на подобна система от социологически изследвания 

изисква достатъчно технологично време, като оптималният срок за изпълнение е 

4-5 години. Това е съществено важно както за качественото осъществяване на 

отделните изследвания, така и от гледна точка на възможността за установяване 

на динамиката по отношение на обекта на изследване. Времевата перспектива от 

4-5 години дава възможност на изследователя да направи първоначална 

задълбочена, детайлна „снимка“ на основните характеристики на обекта на 

изследване, след което да проследява промените в стойностите на отделните 

емпирични индикатори и в края на цикъла от изследователски дейности да има 

достатъчно емпиричен материал за сравнение, за идентифициране на актуалните 

тенденции и за очертаване на динамиката в отделните аспекти на обекта на 

изследване. По този начин чрез разумно проектирани и прецизно разположени 

във времето изследвания може да се постигне изчерпателна дълбочина по 

отношение на обекта на изследване. 

Препоръчително е в рамките на първата година от реализирането на 

системата от изследвания да се проведат изследвания сред основните източници 

на емпирична информация. Тъй като всяко едно изследване е проектирано да 

установява специфични аспекти и характеристики от обекта и предмета на 

изследването, за изследователя е важно да получи първоначална „снимка“ на 

изследваната действителност от всички ключови носители на първична 

информация. Желателно е също така изследванията да се проведат в рамките на 

един и същ социален контекст, тъй като всяка промяна в общия контекст се 

отразява върху характера на обществените мнения и оценки. 

Таблица 3.1. онагледява връзката между източниците на емпирична 

информация, подходите за подбор на единиците за изследване и методите за 

набиране на емпирична информация. 
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Таблица. 3.1. СИСТЕМА ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА 
ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“ 

 

ИЗСЛЕДВАНА 
СЪВКУПНОСТ 

ОБХВАТ И ПОДХОДИ ЗА ПОДБОР НА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ МЕТОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА 
ЕМПИРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

І. Изследване  Национално представително: 
Населението 15+ г. 

1. Стандартизирано интервю 

сред Потребители на интернет пространството 
Метод на отзовалите се 

2. Уеб-базирана анкета със 
самопопълване 

населението Национално представително: 
Населението 15+ г. 

3. Стандартизирано интервю 

 
 
 
 
 
 
 
ІІ. Изследване 
сред 

Работодатели от шестте района на планиране 
Метод на „снежната топка” 
----------------------------------------------------------------- 
Работодатели от n-брой селектирани индустриални бранша 
Типологична извадка 
---------------------------------------------------------------- 
Работодатели от националната икономика  
Типологична извадка сред работодатели от шестте региона на планиране 

1. Фокус групови дискусии 

 
----------------------------------------------------- 
2. Дълбочинно интервю 
 
----------------------------------------------------- 
3. Полуструктурирано интервю 
4. Анкетно допитване със 
самопопълване 

работодателите Работодатели от n-брой селектирани индустриални бранша 
Метод на „снежната топка” 
----------------------------------------------------------------- 
Национално представително: Работодатели от всички икономически 
дейности и отрасли 
----------------------------------------------------------------- 
Браншови стратифициран подбор: 
Работодатели от n-брой селектирани индустриални бранша 

1. Експертни оценки 
2. Дискусии от типа „мозъчни атаки” 
----------------------------------------------------- 
3. Стандартизирано интервю 
 
----------------------------------------------------- 
4. Стандартизирано интервю 

 Работодатели от n-брой селектирани индустриални бранша и шестте района 
на планиране 
Типологичен подбор 
Работодатели от всички икономически дейности 
Типологичен подбор 

1. Уеб-базирана анкета със 
самопопълване 
------------------------------- 
2. Изследване на случаи (case 
studies) 
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ИЗСЛЕДВАНА 
СЪВКУПНОСТ 

ОБХВАТ И ПОДХОДИ ЗА ПОДБОР МЕТОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА 
ЕМПИРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
ІІІ. Изследване 
сред 

3.1. Работници/служители в национален мащаб 
Национално представително, 
Населението 15+ г. 

1. Стандартизирано интервю 

работниците/ 
служителите 

3.2.Потребители на интернет пространството 
Метод на отзовалите се 

2. Уеб-базирана анкета със 
самопопълване 

 
ІV.Допълнителни 
източници на 
информация 

 
4.1. Държавната администрация 
(НОИ, НАП, министерства) 
Типологичен подбор 
 
4.2. Местна власт (регионални структури и общини); Типологичен подбор 
 
4.3. Активните НПО, синдикалните организации, експертни и на 
изследователски среди 
Метод на „снежната топка” 
 
4.4. Документи и артефакти по проблематиката: 

4.4..1. Медийна среда 
 
4.4.2. Правителствена среда 
 
4.4.3. Законодателна среда 
 
4.4.4. Изследователска и аналитична среда 

 
 
1. Фокус групови дискусии 
 
2. Експертни оценки 
 
3. „Мозъчни атаки” 
 
 
 
1. Контент анализ на печатни 
електронни медии 
2. Анализ на документи 
3. Анализ на предходни 
изследвания, аналитични 
документи, статистическа 
информация 
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2.1. Предметно поле, функции и специфика на изследванията 

Общата цел на разработената методология за изследване на „икономиката 

в сянка“ е чрез прилагането на холистичен изследователски подход да се 

обосноват релевантни изследователски дейности за емпиричното изучаване на: 

i. Проекциите на „икономиката в сянка“ (представите и оценките за 

същността, формите, моделите и механизмите на функциониране) в 

общественото съзнание; 

ii. Чувствителността и толерантността на обществото спрямо 

„икономиката в сянка“, както и готовността и мотивите на отделните 

категории от българското население за участие в сенчести 

икономически дейности; 

iii. Реалното икономическо поведение на индивидите и в частност, 

честотата и моделите на включване в сенчести практики.  

Темата на емпиричното изследване е „икономиката в сянка“ - същност, 

генезис, основни проявления, функции и механизми за възпроизвеждане”. 

Обект на емпиричното изследване е „икономиката в сянка“ в България 

като най-широко разпространеният и устойчиво възпроизвеждащ се вид 

неформална икономическа дейност. 

Предмет на емпиричното изследване са оценките, мненията, нагласите 

и представите на българското общество за „икономиката в сянка“. 

Целта на емпиричното изследване е да се разкрие природата, социално 

икономическата и институционалната детерминираност на „икономиката в 

сянка“, да се изследват специфичните й функции и проявления в системата 

от съвременни социално икономически отношения и на тази основа да се 

идентифицират рационалните управленски подходи към неформалните 

икономически дейности. 

В съответствие с възприетия холистичен подход, така замисленото 

емпирично изследване „икономиката в сянка“ - същност, генезис, основни 

проявления, функции и механизми за възпроизвеждане” се реализира чрез 

система от относително самостоятелни социологически изследвания. Макар да са 

подчинени на обща цел и обща визия за обекта на изследване, всяко от 

изследванията се характеризира със собствен предмет и обект, цели, задачи 
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и функции и в този смисъл се отличава със собствена методологическа 

уникалност. 

Четири от проектираните относително самостоятелни изследвания 

изпълняват водещи познавателни функции при емпиричното изучаване на 

„икономиката в сянка“: 

1) Национално представителното изследване сред населението. 

Предмет на изследването са обществените нагласи и толерантността на 

българското население към формите и проявленията на „икономиката в сянка“, а 

обектът на изследването (единици на изследване) е пълнолетното население на 

България, на възраст 15+ г. 

Гносеологичната, инструменталната и функционална предназначеност 

(целите) на изследването сред населението е да се измерят и анализират 

обществените нагласи, нивата на толерантност и обща чувствителност към 

проявленията на „икономиката в сянка“, като успоредно с това се тестват 

обществените реакции по отношение на възможностите за ограничаването и 

превенцията й в българското общество. В съответствие с дефинираните цели, 

изследването си поставя широк спектър от инструментални и когнитивни задачи. 

От една страна, се търсят общите оценки и представи на населението за 

проявленията на „икономиката в сянка“. Важно за изследването е също така да се 

установи структурата на мненията на населението за „икономиката в сянка“ като 

част от икономическия живот на страната (необходимост или вредно явление, 

което подлежи на постепенно овладяване и минимизиране). Тъй като 

изследването цели да установи чувствителността по отношение на „икономиката 

в сянка“, една от познавателните задачи е да се измери ролята на сивите 

икономически практики в ежедневието на хората и начините, по които сивите 

практики се възприемат и оценяват. Важен елемент е и измерването на степента 

на включеност (участие) на различните групи население в „икономиката в сянка“. 

Това в крайна сметка позволява да се направят изводи за това може ли (и ако да, в 

каква степен) „икономиката в сянка“ да се разглежда като механизъм за 

формиране на домакинските бюджети и като форма за оцеляване на българските 

семейства. 

2) Национално представителното изследване сред работодателите. 

Предмет на изследване са представите, мненията и оценките на работодателите 
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за проявленията, механизмите и степента на разпространение на „икономиката в 

сянка“. Обект на изследване са легално съществуващите стопански субекти на 

територията на страната, извършващи дейност в основните икономически 

подотрасли. 

Най-общо целта е чрез изследване на оценките, представите и мненията на 

стопанските единици, формиращи легално съществуващата част от 

икономическия живот на страната и пряко включени в процесите на 

производството на стоки и услуги, да се установи степента на възприемане и 

чувствителност на работодателите към проявленията на „икономиката в сянка“, 

както и нивото на включеност на работодателите в сивите практики. Поставените 

цели предполагат изпълнението на широк спектър от задачи, които според 

съдържателната си насоченост могат да се систематизират в три общи групи: 

i. Задачи за установяване на общите представи и оценки на 

работодателите за „икономиката в сянка“. В този вид задачи се 

включва получаването на оценки за нивата на „икономиката в сянка“ 

на национално, регионално и браншово равнище. В резултат се цели 

да се установи структурата и съдържанието на нагласите, оценките и 

представите на работодателите за „икономиката в сянка“ като 

елемент от икономическия живот на страната; 

ii. Вторият тип задачи е фокусиран върху измерването на 

поведенческите аспекти на обекта на изследване. Целта тук е да се 

установи степента на включеност на работодателите в различните 

проявления на „икономиката в сянка“, като успоредно с това се 

идентифицират най-разпространените (типичните) сиви практики 

по браншове. Специален акцент се поставя върху идентифициране на 

най-високите и най-ниските прагове на толерантност към 

„икономиката в сянка“ на браншово и регионално ниво принцип. В 

тази връзка допълнителна задача е установяването на оценките за 

вредите, които легалният бизнес претърпява от „икономиката в 

сянка“; 

iii. Третият тип задачи е свързан с изследването на отношението на 

работодателите към прилаганите подходи и мерки за ограничаване 

на проявленията на „икономиката в сянка“. Задачите са да се 
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установи структурата и стабилността в мненията за възможните 

подходи за редуциране на сивите практики, за ролята на 

институциите в този процес и на тази основа да се генерират 

препоръки за възможните мерки за ограничаване и превенция на 

„икономиката в сянка“. 

Изследването сред работодателите заема централно място в емпиричното 

изучаване на „икономиката в сянка“. Част от изследванията имат представителен 

характер за генералната съвкупност в национален мащаб, други са 

представителни на браншово ниво, а трета част от изследванията се реализират с 

качествени методи и имат специфични познавателни функции. 

3) Националното представителното изследване сред работниците и 

служителите също търси мнения, оценки и представи за „икономиката в сянка“, 

но този път през призмата на наемния труд – работниците и служителите, които 

като част от структурата на легално опериращите стопански единици, могат в 

определени ситуации да бъдат въвлечени в осъществяването на сиви 

икономически практики. 

Предмет на изследване в този случай са представите, мненията и 

оценките на работниците и служителите за проявленията, механизмите и 

степента на разпространение на „икономиката в сянка“. Обект на изследване е 

населението на България на възраст 15+ години. Така формулираният обект на 

изследване създава предпоставки за сравнимост и съпоставимост на съвкупната 

информация с информацията от национално представителното изследване сред 

населението. 

Общата цел на изследването е да се установи толерантността на 

работниците и служителите към проявленията на сенчестата икономика, 

досегашната им включеност в сиви практики и психологическата им нагласа за 

участие в сенчести практики. Като следствие от формулираната цел, конкретните 

задачи на изследването сред работниците и служителите се виждат в следните 

посоки: 

i. Задачи за установяване структурата и характера на представите, 

нагласите и оценките на работниците/служителите за същността, 

механизмите  и типичните проявления на „икономиката в сянка“; 

ii. Задачи по изучаване на степента и моделите на включеност на 
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наетите лица в сиви практики на работното място - до каква 

степен и по какъв начин работниците и служителите от различните 

браншове участват в проявленията на сивата икономика. В тази 

връзка важна познавателна задача е проучването на мненията на 

наетите лица за причините, поради които има сиви практики в 

икономиката на национално и браншово ниво; 

iii. По аналогия с изследването сред работодателите, и при наетите 

лица се поставят серия от задачи за измерване готовността за 

противодействие на сивите икономически практики. За целта се 

измерва степента на възприемане (толерантност) на работниците и 

служителите към проявленията на „икономиката в сянка“ и се 

анализират оценките им за възможните мерки за ограничаване на 

сивите практики. Тъй като наетите лица в част от случаите са обект 

на пасивно въвличане в сиви практики, а в други случаи са 

инициатори на сиви практики, сред задачите на изследването е да се 

установи какви са моделите на зараждане и развитие на сивите 

практики, а оттук да се направят изводи за готовността на наетите 

лица да подкрепят мерките за ограничаване на сенчестия сектор в 

икономиката. 

4) На етапа на конструирането на концептуалния модел за изследване на 

„икономиката в сянка“, като резултат от проведените две проучвания по 

литературни източници, се очерта категоричната потребност от обхващането на 

няколко подсъвкупности от допълнителни източници - държавната 

администрация, местната власт, синдикалните организации, експертните 

среди, изследователските среди и активните неправителствени организации 

(НПО). За целта бе обоснована необходимостта от самостоятелно изследване, 

предмет което е „икономиката в сянка“ през погледа на организациите и 

структурите, които наблюдават и анализират неформалните икономически 

дейности и на тази основа разработват политики за ограничаване и превенция на 

неформалната икономика. 

Целта е чрез специфичния институционален и изследователски „прочит” на 

обекта на изследване да се идентифицират количествените и качествените 

параметри на „икономиката в сянка“, да се очертаят областите и възможните 
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подходи за ограничаване и превенция на неформалната икономика. 

Така дефинираното изследване изпълнява специфични задачи и коренно се 

различава от проектираните други основни изследвания: 

i. Задачите тук от една страна се свеждат до отграничаване на 

спецификите в институционалните (организационните) подходи 

към събирането на информация за неформалните икономически 

дейности; 

ii. Втората важна група задачи е да очертаят основните модели 

(официални и неформално-изследователски) за описание и 

обяснение на „икономиката в сянка“ – концептуални модели за 

същността на сивите практики, интерпретативни схеми за 

причинната обусловеност, механизмите и формите на сенчестите 

практики, систематизации и препоръки за подходи в посока за 

ограничаване и превенция на сивите практики; 

iii. Третата група задачи е свързана с идентифициране на основните 

дефицити в информационните системи и бази данни, съдържащи 

информация за показателите за икономическа дейност. На тази 

основа да се оцени какви промени са необходими в 

междуведомствения информационния обмен, така че да се създадат 

институционални предпоставки за ограничаване на сенчестите 

практики. 

Повечето емпирични изследвания на неформалната икономика 

пренебрегват изучаването на мненията на държавната администрация, а в някои 

случаи се фокусират само върху експертните становища и ги приемат като 

референтна рамка за обяснение на неформалните дейности. 

Гледните точки/становищата на дефинираните в конкретния случай 

допълнителни източници добавят значима познавателна стойност, която 

допълнително се мултиплицира когато се съчетае с информацията от основните 

източници на емпирична информация. Така например, представителите на 

данъчната администрация са източник на информация „от първа ръка” за 

типичните сиви нарушения по групи данъкоплатци – големи, средни и малки 

данъкоплатци. Тази информация, ако бъде засечена с информацията на 

работодателите за степента на съобразяване с данъчните разпоредби, придобива 
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допълнителна дълбочина и подсказва насоките за обяснение на мотивацията на 

работодателите за спазване или не на фискалната дисциплина. 

Същият принцип е валиден и за засичането на информация от 

изследователските и експертните среди, от една страна, и информация от 

официалните държавни регистри. Веднага се вижда къде са разминаванията в 

улавянето и отчитането на сенчестите практики и нещо повече, става очевидно 

защо се получават тези несъответствия. 

5) В логиката на дейностите по емпиричното изследване на „икономиката в 

сянка“, изследването на предходни документи и обективна статистическа 

информация изпълнява съществени информационно-познавателни и 

инструментални функции. Изследването е замислено като многопластов процес 

по набиране, обработване, анализ и представяне на съществуващите в България и 

Европа информационни източници, публикации, изследвания и анализи по 

темата за неформалната икономика. В контекста на проектираната обща 

методология за емпиричното изследване на „икономиката в сянка“, този тип 

документални единици са обозначени с понятието „изследователска и 

аналитична среда”. Целта е чрез систематизирането и осмислянето на публично 

достъпните аналитични и статистически документални единици за периода 

2004-2009 г. да се установи специфичното място, обхват и функции на 

неформалната икономика в България. На тази основа да се направят обосновани 

теоретични допускания за природата, особеностите и типичните проявления на 

сенчестите икономически практики в България, както и предложения за области 

на интервенция и ограничаване на сивия сектор. 

6) Другият съществено важен елемент от изследването на общия контекст 

е изследването на правно-юридическата среда, в който става възможно 

възникването и възпроизвеждането на сиви икономически практики. Затова като 

иманентно присъщ елемент от процеса по набиране на емпирична информация е 

отграничен анализът на нормативните документи у нас и в европейски план. В 

логиката на проектираната обща методология за емпиричното изследване на 

„икономиката в сянка“, този тип документални единици са обозначени с 

понятието „законодателна среда”. 

Обект на анализ са нормативните документи, които конституират макро и 

мезо средата за икономическа дейност в страната - законови и подзаконови 
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актове, правилници за тяхното прилагане, наредби и постановления на 

специализирани административни инстанции. Целта е чрез анализ на основните 

законодателни актове и нормативни документи от българското законодателство 

да се оцени ролята на законодателната среда като фактор за продуциране или 

ограничаване на сенчести икономически практики у нас. 

7) Изследването на „Правителствената среда“ е свързано с предходния 

елемент, тъй като си поставя за цел да установи съдържанието на 

правителствените решения, становища и по-важни документи, чрез които се 

определят политиките и подходите в ключови области на социално 

икономическия живот. Предложението е, че всеки пропуск (съзнателен или 

несъзнателен) в политиките и подходите рефлектира върху макроикономическия 

контекст и създава предпоставки за възникване на сиви практики в стопанската 

сфера. Правно-юридическата среда и правителствената среда в крайна сметка 

формират това, което е прието да се означава като институционална среда. В 

контекста на възприетият тук институционален „ключ“ за тълкуване на 

неформалните икономически практики, институционалната среда е тази, която 

преподпределя характера и нивото на разпространение на типичните сиви 

практики. 

8) И не на последно място по важност, в рамките на изследването на 

общия социален контекст съществено важни функции изпълнява 

изследването на медийната среда. То е замислено и изпълнено като 

самостоятелен инструмент за набиране на разнопосочна, многоаспектна 

съдържателна информация за подходите на медиите към отразяването на 

тематиката за неформалната икономика и ключовите послания, тиражирани към 

българския читател. Аудиториите се атакуват съзнателно и целенасочено, с 

определен тип журналистически послания и това води до структурирането на 

общественото мнение по точно определен начин. Ето защо предмет на изследване 

е ролята на българските медии като транслатор на ключови послания, модели и 

шаблони за възприемане и оценка на неформалната икономика. Та ка например, 

обект на изследване при цитирания проект „Ограничаване и превенция на 

неформалната икономика“ са българските националните и регионалните печатни 

и електронни медии за три времеви периода: 1) 2005-2009 г; 2) 2010-2011 г. и 3) 

2012-2013 г. Целта е чрез поетапно приложен анализ на медийните публикации 
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да се установи медийното битие на темата за неформалната икономика в 

българската преса и да се идентифицират основните тенденции, модели на 

отразяване и ключови послания към българските аудитории. 

Трите фиксирани периода са примерни. Те са съобразени с един конкретно 

избран времеви момент на провеждането на емпирични социологически 

изследвания. По същата логика могат да се дефинират произволно избрани други 

времеви периоди. Принципът е да се обхванат поне три различни периода за 

сравняване на медийните модели в отразяването на проблематиката - предходен 

период (достатъчно продължителен, за да се установят тенденциите), моментът 

към стартирането на изследователските дейности и следващ момент, който да е 

достатъчно отдалечен от началната точка на изследванията и да позволи 

измерването на тенденциите, настъпващи в самия процес на реализиране на 

изследователските дейности. 

2.2. Изследователски хипотези 

Въпросите за същността и видовете хипотези, за изискванията към тяхното 

формулиране и проверка са предмет на задълбочени специализирани 

изследвания в математиката, статистиката и социологията (Fisher, 1958, 1971; 

Blalock, 1968; Ядов, 1972, 2000; Дружинин, 1971; Гатев, 1986; Съйкова, 1981, 1991; 

Съйкова, Стойкова и Съйкова, 2002). 

В статистическата литература се приема, че хипотезата е предположение за 

структурата и състоянието на характеристиките на обекта на изследване и 

взаимовлиянията между изследваните признаци. Формулирането на 

изследователските хипотези е първата степен на операционализиране на 

теоретичния модел на изследването. В специализираната методологическа 

литература се изтъква, че изследователските хипотези са „главният 

методологически инструмент, който организира целия процес на изследването и 

го подчинява на строга логика.“ (Ядов, 2000: 96). И още: „Предварителният 

системен анализ на обекта ... не е нищо друго, освен формулиране на обща 

хипотеза за предмета на изследване." (Ядов, 2000: 97). 

Дискусионен остава въпросът за видовете хипотези. Налични са 

множество различни критерии за разграничаване на хипотезите, но все още 

липсва единно и еднозначно възприемане на обща класификация. С най-широка 



„Икономика в сянка“ 

245 

приемственост се ползва отграничаването на хипотезите според 

предназначението им - по този критерий се различават хипотези за развитие на 

теорията (хипотези за закономерностите) и хипотези за оценка на състоянието, 

динамиката и възможните варианти за развити е на обекта на изследване. В този 

смисъл Ст. Михайлов разглежда хипотезите в емпиричното социологическо 

изследване като описателни, обяснителни и предписващи (Съйкова, Стойкова 

и Съйкова, 2002: 80-81). 

В същото време, формулирането и проверката на изследователски 

хипотези е един от най-често подценяваните елементи от теоретичния 

социологически модел на социалните емпирични изследвания64. Тази 

констатация е валидна и по отношение на изследванията на неформалните 

икономически дейности. Но като се има предвид, че често пъти теоретичен модел 

практически липсва, напълно обяснимо е защо се подценяват и дейностите по 

формулиране и проверка на изследователски хипотези.  

Едно от вероятните обяснения за това е неразбирането на същностната 

разлика между общите изследователски хипотези и статистическите 

хипотези. Общите изследователски хипотези се формулират като конкретизация 

на основните тези от концептуалния модел на изследването. Те доразвиват 

абстрактните конструкти, но все пак запазват в своята конструкция абстрактното 

звучене. На следващото ниво на конкретизация се формулират статистически 

хипотези, които се проверяват при определени условия. В синтезиран вид 

същността на статистическата хипотеза и условията за нейното дефиниране и 

проверяване се съдържат в следната дефиниция: „Статистическата хипотеза е 

по-тясно по съдържание понятие от общата дефиниция на хипотезата. ... За да 

бъде една хипотеза дефинирана и проверявана като статистическа, са 

необходими най-малкото две ограничителни условия: 1) хипотезата да се отнася 

до формата (закона) или до параметрите на разпределение на една или повече 

случайни променливи и 2) да е възможна тяхната проверка по данни от една или 

                                                 
64 Подценяването на абсолютната необходимост на теоретичния модел за обекта на изследване в 
българската социологическа практика е предмет на специализирани методологически 
изследвания. Два примера са емблематични в това отношение - 1) методологическите проблеми 
при изследванията на общественото мнение (Атанасов, Молхов, Съйкова, Ченгелова, Георгиева, 
2001) и 2) методологическите проблеми в контекста на изкуството да се задават въпроси и да се 
получават достоверни отговори (Атанасов, Съйкова, Ченгелова, Молхов, Маркова. 2010). 
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повече представителни извадки.“ (Съйкова, Стойкова и Съйкова, 2002: 85). 

За да бъде една хипотеза от вида „ако ... , то...“ добра, към нея се предявяват 

следните основни изисквания: 

„а) хипотезата не трябва да съдържа понятия, които емпирично не се 

проверяват; 

б) хипотезата не трябва да противоречи на по-рано установени научни 

факти; 

в) хипотезата трябва да бъде проста, да не съдържа голям брой различни 

допускания и ограничения; 

г) хипотезата трябва да бъде достъпна за проверка при наличното 

равнище на теоретичните знания, методическа осигуреност и практическите 

възможности на изследването; 

д) добрата хипотеза съдържа ясно в самата си формулировка указания за 

нейната проверка.“ (Болгов, цит. по Атанасов, Георгиева, Молхов, 1992: 74). 

Следвайки логиката на познавателния процес при изследването, се 

изгражда система от логически свързани хипотези, които в своята съвкупност 

позволяват да се разкрие структурата на изследвания обект и по емпиричен път 

да се установят факторните влияния върху изследвания обект, както и характера 

и силата на връзките между изследваните елементи. 

Приложеният при разработването на методология за емпирично 

изследване на „икономиката в сянка“ системно-функционален анализ на обекта 

на изследването дава основания за формулирането на система от базисни 

хипотетични допускания по отношение на обекта на изследване. Хипотезите се 

формулират с оглед съдържателните дефиниции за „икономиката в сянка“, 

общата визия за факторната обусловеност на сенчестите дейности, техния 

генезис и функции в системата от социално икономически отношения. 

За целите на емпиричното изследване на „икономиката в сянка“ се 

разработват три основни категории общи изследователски хипотези: 

1) Описателни хипотези: 

1.1. „Икономиката в сянка“ присъства в ежедневието на всички основни 

социални страти на българското общество. В годините на прехода сенчестите 

икономически дейности са получили своеобразна социална „легитимация“ и 

поради това се възприемат като неизбежното, но необходимо социално „зло”. 
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Разбирана като система от компенсационни механизми, посредством които 

икономически активното население по неформален начин регулира 

законодателните и институционалните пропуски на държавата, „икономиката в 

сянка“ получава право на съществуване и се превръща в устойчив елемент от 

обществените стереотипи и норми на поведение. Неформалното икономическо 

поведение се приема от индивидите като социално допустимо, при условие че не 

обхваща криминализирани действия. По тази логика, тези нарушения на 

формалните регулации и правила, които по силата на българското 

законодателство не са криминализирани, получават своеобразна социална 

„легитимираност“ и се превръщат в устойчив елемент от мисленето на 

индивидите. 

1.2. Относителният дял на сивия сектор в българската икономика е 

предмет на противоречиви оценки. Сенчестите практики изглеждат по различен 

начин в зависимост от това каква позиция заемат индивидите в системата от 

социално икономически отношения. По тази причина оценките на 

работодателите, населението и икономически активните лица, от една страна и 

държавната администрация, от друга страна не могат да бъдат еднакви - 

различни са основанията и показателите, по които се съди за размера на 

сенчестите практики. В единия случай става дума за лични наблюдения, 

включеност, интернализирани модели на поведение, а в другия случай оценките 

са правят на основата на официално събираната статистическа информация и 

наблюденията върху икономическите дейности. Поради това оценките за 

относителния дял на сивия сектор варират в широк диапазон – от 10-15% до 40-

50% и повече. 

1.3. В представите на различните категории изследвани лица (население, 

работодатели, наемен труд) „икономиката в сянка“ се свързва предимно с 

извършването на труд без договорни отношения, извършване на разплащания по 

системата „пари в пликче”, укриване на част от оборотите и обявяване на 

непълни годишни печалби, неплащане на пълния размер осигуровки, 

нефактурирането на сделките, понижените цени на реалните сделки, 

контрабанден внос. В масовия вариант изследваните лица правят ясно 

разграничение между проявите на сенчестата и черната икономика. 

1.4. Сенчестите практики на полагане на труд се толерират нееднозначно 
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от различните статусни групи на българското общество. Икономически 

активните и високостатусни групи подкрепят в по-голяма степен позицията за 

силна държавна намеса и строги мерки срещу сивия сектор. В същото време, 

нискостатусните лица, безработните лица и лицата с проблематично осигуряване 

на заетост и доходи толерират сенчестата икономика в по-висока степен и 

логично, защитават в по-силна степен мнението за сенчестата икономика като 

социално справедливо, необходимо явление за компенсиране на непълнотите в 

държавната политика за преразпределение на доходите. 

2) Обяснителни хипотези: 

2.1. Основните причини и фактори за генерирането на сенчест 

икономически сектор в българското общество са ниската ефективност на 

институциите, свърхрегулирането на икономическата дейност, несъвършеното 

законодателство (пълна липса на определен тип регулация или 

пропуски/противоречия в съществуващата), занижената роля на държавата в 

контрола върху спазването на законовите разпоредби, неефективността на 

съдебната система и право-раздавателните органи, липсата на строги 

наказателни мерки, неравното третиране на стопанските субекти от страна на 

закона, стремежът към бързо натрупване на печалби и склонността на българина 

за заобикаляне на закона. 

2.2. Българското общество в различна степен е съпричастно и включено в 

„икономиката в сянка“. Различната степен на включеност се детерминира от 

следните причини и фактори: образователен статус, вид трудова заетост, 

специфика на извършвания труд, развитост на сектора, степен на регулираност 

на сектора, ниво на намесата на държавата в сектора. Допълнително, на ниво 

индивиди фактори за включеност в „икономиката в сянка“ са местоживеенето, 

възрастта, принадлежността към един или друг етнос, трудовият опит и 

попадането на трудовите борси, както и представите на лицата за 

моралноетичните норми на приетото/ допустимото в българското общество. 

Макар че като цяло очакванията са полът да не играе статистически значима 

роля, има основания да се предполага, че жените от Югозападния и Югоизточния 

планови регион и мъжете от Североизточния и Северозападния планови региони 

ще бъдат в по-голяма степен включени в „икономиката в сянка“. 

2.3. Участието в сенчести икономически дейности е част от житейската 
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култура и ценностите на индивидите. Очакванията са да се установи 

статистически значима връзка между склонността/готовността на лицата да 

плащат своите данъци и задължения към държавата, от една страна, и 

склонността/готовността им да полагат труд в различни форми на 

неформалната/сенчестата икономика, от друга страна. Семейството играе важна 

роля по отношение на формираните общи оценки за сивата икономика и 

вероятността даден индивид да бъде част от „икономиката в сянка“. 

3) Прескриптивни хипотези: 

3.1. „Икономиката в сянка“ ще продължава да бъде широко разпространен 

елемент от българската икономическа система, поради което е належащо 

неговото систематично наблюдение и установяването на актуалните тенденции. 

Тъй като жизненият стандарт на големи групи от българското население е най-

ниският в европейски сравнителен план, а законодателната и институционалната 

среда се нуждаят от сериозни промени, най-вероятно „икономиката в сянка“ ще 

продължи да изпълнява значими социално икономически функции и за в бъдеще. 

Това изисква преосмисляне на прилаганите управленски подходи за редуциране 

на сенчести подходи и замяната им с научно обосновани подходи и политики за 

цялостна превенция в тази област. 

3.2. Изходът от устойчивото възпроизвеждане на сенчестите практики и 

относително високото ниво на сив сектор у нас се свързва с активизиране и 

прецизиране на намесата на държавата в управлението на икономиката. 

Очакванията са за предприемане мерки за намаляване на данъчната и 

осигурителната тежест, условия за повече гъвкавост и сигурност в трудовите 

отношения между работодателя и работника, създаване на гъвкави форми на 

трудова заетост и гарантиране на правата на наетите лица; повишаване ролята на 

браншовите и синдикалните организации в договарянето на заплащането на 

труда и в гарантиране спазването на правата на наетите лица. 

Така формулираните общи изследователски хипотези подлежат на 

допълнителна конкретизация в зависимост от обекта, предмета, целите и 

задачите на конкретните социологически изследвания. В резултат, за всяко от 

провежданите изследвания се формулират статистически хипотези, проверката 

на които се осъществява с релевантни статистически методи. 
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2.3. Обосновка на решенията за избор на единиците на изследване 

В контекста на разработената методология за емпирично изследване на 

„икономиката в сянка“, към набираната съвкупна информация се поставят две 

принципни изисквания - 1) - да бъде представителна и 2) - да бъде достоверна. 

Достоверността на съвкупната информация се гарантира чрез съвкупност 

от методологически и методически действия -  избор на релевантни методи за 

набиране на индивидуална информация, разработване на релевантни 

изследователски инструменти, стриктно спазване на стандартите и изискванията 

за формулиране на анкетни въпроси, подбор на подходящи анкетьори/ 

интервюери и тяхното изчерпателно инструктиране, унифициране на 

изследователския контакт и изследователското общуване при теренната 

реализация на планираните методики, прилагане на техники за минимизиране на 

отказите, техники за работа с трудните респонденти. Нарушенията и 

отклоненията от стандартите водят до различни по характер и сила 

систематични (неслучайни) грешки. 

Представителността на съвкупната информация е функция от: 

i. Решенията за избор на единиците за изследване: когато решенията 

са адекватни на поставените цели и задачи на изследването, се 

създават предпоставки на представителна информация. Само ако 

изследователят разполага с коректно събрана информация от 

представителни извадки, е допустимо да се осъществи етапа на 

проверка на статистическите хипотези; 

ii. Практическото реализиране на проектираните извадки: решенията 

може да се адекватни и научно обосновани, но ако при 

практическото им осъществяване в хода на теренната работа се 

допуснат нарушения, това се отразява на характера на събраната 

информация. Например, всеки вид необосновани замени на 

ненамерени, труднодостъпни или отказали лица води до 

нарушаване на представителността на съвкупната информация. 

Прието е този род грешки да бъдат обозначавани като случайни 

грешки. 

За целите на изградената изследователска стратегия за емпирично 

изучаване на „икономиката в сянка“, обосноваването на решения за избора на 
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единици на изследване е един от етапите с ключово значение. Обосновките се 

правят в съответствие с предмета, обекта, целите и задачите на всяко едно от 

проектираните изследвания. 

1. Обосновка на решенията за избор на единици при представителните 

изследвания в национален мащаб65. Последователно се правят необходимите 

обосновки за представителното изследване сред населението, сред 

работодателите и сред работниците/служителите. 

1.1. За националното представително изследване сред населението се 

прилага стратифицирана и гнездова извадка, в която единиците за наблюдение се 

избират на две степени. На първата степен се селектират гнездата за наблюдение. 

На втората степен от всяко избрано гнездо се включват по равен брой лица. 

Принципът на подбора е с вероятност пропорционална на големината на 

гнездата. Обемът на извадката е 1000 единици, разпределени в 170 гнезда. Така 

определеният общ обем на извадката (n = 1000) гарантира стохастичната точност 

на оценката %30ˆ p  със зададената максимално допустима грешка 
%3%  p . 

За всички оценки на показателите в интервала 7030  p  относителният размер 

на грешката съответно намалява. Най-голямо е намалението при показателя 

%50p , чиято грешка е приблизително 
%50,0%  p . За всички оценки извън 

посочения интервал, стохастичната грешка се очаква да бъди по-голяма. 

1.2. За националното представително изследване сред работодателите, 

от възможните конкуриращи се модели на представителни извадки е 

препоръчителен комбиниран модел на стратифицирана и гнездова извадка. 

Генералната съвкупност е равна 274 423 малки, средни и големи предприятия66, 

сред които се избират 1000 единици, като във всяко избрано предприятие се 

интервюира по един представител. Заложен е максимално допустим размер на 

стохастичната грешка, равен на 
%3%  p . Гаранционната вероятност, с която се 

                                                 
65 Обосновката на решенията за моделите и обемите на извадките на включените в проектираната 
система емпирични социологически изследвания е направена от проф. д.с.н. Светлана Съйкова, 
която изпълни определени функции като експерт по проект „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика“. С изричното нейно съгласие, в текста се привеждат в обобщен вид 
резултатите от направените обосновки, за да се илюстрират конкретните параметри на 
препоръчителните решения за избор на единици за изследване. 
66 Данните се отнасят към конкретно избран времеви момент (2010-2014 г.) и са илюстрация за 
препоръчителните решения при избора на единици на изследване. 
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гарантира размерът на фиксираната стохастична грешка е   95,0tP , т.е. рискът 

да се допусне по-голяма от посочената стохастична грешка (
%p

) е 0,05. По 

принцип това означава, че от 100 извадки за изследване на явлението „скрита 

икономика” при 95 грешката ще остава в рамките на определения максимално 

допустим размер. Заложен е максимално допустим размер на стохастичната 

грешка, равен на 
%3%  p . Гаранционната вероятност, с която се гарантира 

размерът на фиксираната стохастична грешка е   95,0tP , т.е. рискът да се 

допусне по-голяма от посочената стохастична грешка (
%p

) е 0,05. 

1.3. За националното представително изследване сред работниците и 

служителите е релевантен моделът на тристепенна гнездова извадка. 

Генералната съвкупност, обект на изследването, са работещите от общия брой на 

населението на страната над 15-годишна възраст. Общият обем на съвкупността 

на работещите е N = 2 190 393 лица, от които са подбрани 1000 единици за 

изследване. Така дефинираният общ обем на извадката (n = 1000) гарантира 

стохастичната точност на оценката %30ˆ p  със зададената максимално 

допустима грешка 
%3%  p . За всички оценки на показателите в интервала 

70%30  p  относителният размер на грешката съответно намалява. Най-голямо 

е намалението при показателя %50p , чиято грешка е приблизително 

%50,0%  p , т.е. шест пъти по-малка от заложената стохастична грешка (равна 

на ± 3. 

2. Обосновка на избора на единици на изследване на браншово ниво 

2.1.За изследванията в селектирани индустриални браншове се конструира 

модел на типологична извадка. Обект на изследване е съвкупността на 

работодателите в 11 индустриални бранша. Общият брой на 

предприятията/фирмите в тях е М = 27699. Общият обем на извадката се 

определя на n = 500. От всеки от избраните браншове се излъчват по 50 

работодатели. 

2.2. Подборът на работодатели от 11-те индустриални бранша за 

провеждане на изследване по метода на дълбочинното интервю се извършва 
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с типологична извадка. Обект на изследване е съвкупността на работодателите 

в 11 индустриални бранша. Общият брой на предприятията/фирмите в тях е М = 

27699. Общият обем на извадката се определя на n = 500. От всеки от избраните 

браншове се излъчват по 50 работодатели, но бранш услуги от общ интерес се 

разделя на два подкласа – 25 единици за здравеопазването и 25 единици за 

пощенски услуги. По този начин се обосновава провеждането на 500 дълбочинни 

интервюта в единадесет индустриални бранша. 

2.3. За подбор на единиците за изучаване по метода изследване на 

случаи (case studies) се прилага типологичен подбор. Планираният обем на 

извадката е 100. Единиците се подбират от 11-те индустриални отрасъла, като от 

първите девет отрасъла се избират по 10 случая, от 10-тия и 11-тия отрасъл – по 5 

случая. Тази структура възпроизвежда реалното съотношение между единиците в 

генералната съвкупност от работодатели в селектираните 11 индустриални 

отрасъла. 

2.4. Проектираното уеб-базирано анкетно допитване със 

самопопълване от работодателите предполага самостоятелно попълване на 

уеб-базираната анкетна карта. За целта единиците за изследване се излъчват с 

типологичен подбор, идентичен на този при браншовите изследвания. Лицата се 

канят чрез персонални е-мейли за участие в анкетното допитване и строго се 

следи за изпълнението на планирания обем на извадката. Получената 

информация се анализира с оглед на ограниченията на този тип емпирични 

данни 

3. Решения за подбор на единиците за изследване при модулите с 

качествени методи. В рамките на проектираната изследователска стратегия 

широко се прилагат качествените методики. Изборът на единици за изследване 

при тях не е представителен. Използват се обичайно прилаганите за качествените 

методики схеми за подбор на единици на изследване: 

3.1. Рекрутирането на лица за целите на фокус груповите дискусии се 

извършва по метода на „снежната топка”67. Критериите за подбор на 

работодатели са първо, да представят типични за региона производства и 
                                                 
67 В конкретния случай, рекрутирането на лицата се извършва от местните координатори на 
регионалните центрове на Националния център „Икономика на светло” към АИКБ, които имат 
задачата да поканят за всяка фокус група по 12 работодателя от типични за района индустриални 
браншове. 
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браншове и второ, да се излъчат от трите типа предприятия (големи, средни, 

малки), защото според големината на предприятията се очакват различия в 

образците на икономическо поведение. Сред активните неправителствени 

организации се подбират представители, които имат опит в изучаването на 

тематиката и други, които са по-скоро потърпевши от сиви практики. При 

рекрутирането на представители на държавната и общинската администрация се 

прилага критерият „предлагане на услуги за граждани и за бизнеса“. 

3.2. Изборът на работодатели за изследване с експертни оценки по 

метода на „снежната топка”. От всеки регион се подбират по 10 браншови 

експерта по критерия „представителство на типичните за региона отрасли и 

производства". 

3.3. При подбора на участниците в дискусиите от типа „мозъчни 

атаки”се прилага критерият „представителство на типичните за 11-бранша 

производства". По този начин от всеки бранш се излъчват по 5 експерта, които на 

ротационен принцип се канят за участие в „мозъчните атаки". 

4. Решения за избор на единици на изследване чрез уеб-базирано 

анкетно допитване със самопопълване. Планираното в рамките на 

изследователска стратегия уеб-базирано анкетно допитване със 

самопопълване и електронно администрирана анкетна карта предполага 

набиране на информация по метода на отзовалите се. Изследването се провежда 

сред две категории лица - населението и наетите лица. Предвид основните 

недостатъци на този подбор, набраната съвкупна информация се използва за 

ситуационен анализ, но без да има претенции да обобщава и екстраполира 

изводите върху генералната съвкупност (населението на страната като цяло). 

Предназначението на набираната по този начин информация е да се съберат 

актуални, горещи мнения за проявите на „икономиката в сянка“ и на тази основа 

да се прецизират идеите за окончателното оформяне на препоръките за действия 

и мерки за превенция на неформалните икономически дейности. Информацията 

не е представителна и изпълнява подкрепящи функции. 

5.За изследването на нормативната и аналитично-изследователската 

среда подходът е монографичен. Обект на изучаване са всички публично 

достъпни единици - материалите се оценяват с помощта на въпросник за анализ 

на съдържанието. Изработват се необходимите класификации за кодиране на 
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информацията, което е необходимата процедура за първичен анализ на 

откритите документи. 

6. За целите на изследването на медийната среда, се селектират тези 

национални и регионални медии, които имат най-високи пазарни дялове и по 

тази логика достигат до най-широки аудитории. Един такъв пример би могъл да 

бъде да се изберат медиите Труд, 24 часа, Сега, Стандарт, Дневник, Монитор, 

Новинар, Дума, Пари, Капитал, Econ.bg, News.bg и Mediapool. Селекцията на 

медиите се прави на основата на два критерия: 1) пазарните дялове на медиите и 

заеманите от тях ниши на медийния пазар и 2) дългосрочната им политика за 

отразяване на събитията и предпочитаните модели за интерпретирането им. Така 

например, 24 часа и Труд са медиите, известни с общата си нагласа към кратко, 

схематично представяне на събитията, с подчертан афинитет към акцентиране 

върху скандалното и пикантното. Предпочитаните модели са „хвърляне на огън” 

и „разпалване на страстите”, дори при наличие на слаба фактологична подкрепа. 

Недостигащите аргументи се „компенсират“ с интервюта, представящи позициите 

на водещи политици, синдикалисти, бизнесмени и общественици. Този тип 

представяне на събитийната фактология е съобразен с цялостната медийна 

политика за изграждане на кратки, ясни и запомнящи се медийни клишета, 

генериращи точно определени послания към аудиторията. На този фон, коренно 

различна е политиката на медии като Капитал и Дума, чиито материали се 

отличават с видимо по-голяма задълбоченост и търсене на причинността зад 

случващото се. Предлагат се разнообразни гледни точки и аналитични 

материали. Очевидното е налице: аудиториите на тези медии има специфични 

очаквания и интереси, което е дало отражение върху формирането на друг стил и 

медийни модели. 

Независимо от това кои медии се избират за наблюдение, важно е всяка от 

селектираните медии да се наблюдава изчерпателно, т.е. всички публично 

достъпни единици да се открият, прегледат и оценят с помощта на 

въпросника за анализ на съдържанието. Оценените по този начин материали 

получават съответното цифрово изражение, цифрови стойности се въвеждат в 

електронни файлове, които от своя страна се обработват с програмата SPSS.  

Предвид проектираните три времеви периода за мониторинг на медиите, 

инструментално полезно е да се разграничават три последователни етапа в 
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провеждането на контент анализа – по един в рамките на всеки от трите 

изследователски цикъла. При първия период, когато се търси информация за 

минали периоди, методиката на контент анализа се прилага на две нива – на ниво 

общо отразяване на тематиката и на ниво публикации, отразяващи проявите на 

„икономиката в сянка“ в селектираните за изследване индустриални браншове. В 

резултат от това се изследват едновременно не само общият социален контекст, 

но и специфичните му проекции на регионално и браншово равнище. В рамките 

на разработената методология за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ 

това е препоръчително, тъй като на тази основа могат да се очертаят 

тенденциите и особеностите при отразяването неформалната икономика в 

контекста на специфичните проблеми за отделните браншове.. 

За втория и третия период обхватът на контент анализа се разширява. 

Включват се широк спектър от Интернет медии и специализирани сайтове. Така 

се улавят друг тип публикационни дейности, в които се откриват и описват 

различни модели за интерпретиране на обекта на изследването. Вторият и 

третият периоди имат характер на надграждащи анализи и целят установяването 

на динамиката, промените в медийните послания и промяната в общия социален 

контекст, прочетен и транслиран от медиите. 

§3. Избор на релевантни методи за набиране на емпирична 

информация за изучаването на „икономиката в сянка“ 

Изграждането на успешно работеща поетапната проучвателна стратегия 

за емпиричното изследване на „икономиката в сянка“ налага 

необходимостта от прецизен и научно обоснован избор на конкретните 

методи за набиране на емпирична информация. Тяхното съчетаване на всеки 

един етап от изследователската стратегия трябва да бъде адекватно, 

логично и инструментално функционално. 

Изборът методи за набиране на емпирична информация изглежда лесно и 

понякога - очевидно решение. То обаче е резултат от сложни мисловни 

процедури, при които се вземат решения за релевантна изследователска 

стратегия и прилагането на подходящ методологически подход. При избора на 

релевантни методи за изследването на „икономиката в сянка“ предопределящи се 

оказват 1) представите на изследователя за ролята на теорията в дизайна в 
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изследването, резултат от който е изборът на конкретен подход към обекта и 

предмета на изследването, респективно изборът на конкретни методи за 

набиране на емпирична информация; 2) възприемането на познавателните 

достойнства и ограничения на конкретните методи, които социологията е 

разработила като непосредствени специфични методически подходи за набиране 

на емпирична информация и 3) приложимостта на различните методи за 

набиране на емпирична информация за целите на изследването на различните 

генерални съвкупности. 

Предвид различните подходи при интерпретирането на методите в 

социалните емпирични изследвания (СЕИ), тук е необходимо да се направи 

следното въвеждащо уточнение. В специализираната методологическа 

литература за методите в СЕИ се говори в три основни аспекта (Ядов, 2000; 

Атанасов, 2010): 

1) В най-широк методологически аспект, при който методите се 

разглеждат като елемент от изследователската методология и стратегията за 

провеждане на СЕИ; 

2) В конкретизиран методически аспект, който тълкува методите като 

конкретни изследователски подходи, техники и процедури за набиране на 

емпирична информация чрез СЕИ; 

3) В аналитичен аспект, който разглежда методите като подходи и 

процедури за анализ на събраната емпирична информация при СЕИ 

(индивидуална или съвкупна). 

Интерпретирането на методите по този начин е особено ценно в 

инструментален смисъл, тъй като систематизира вижданията за методите и 

показва субординацията между различните нива на прилаганите за целите на СЕИ 

изследователски стратегии, подходи, техники и процедури. 

Тук се приема разграничението на методите в гореописаните три 

основни аспекта и на тази основа се обосновава тяхната релевантност в 

контекста на конструирането на методология за емпирично изследване на 

„икономиката в сянка“. 
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3.1. Предварителна оценка на релевантността на методите за 

набиране на емпирична информация за „икономиката в сянка“ 

За целите на изследването на „икономиката в сянка“ се прави 

предварителна оценка на познавателните и инструменталните качества на 

количествените и качествените методи за набиране на емпирична 

информация. При тази оценка се преценява дали и до каква степен методите 

за набиране на информация са релевантни в следните основни аспекти: 

a) Релевантност по отношение на изследваната тема; 

b) Релевантност спрямо общия теоретичен модел, в това число 

формулираните хипотези и очакванията за основните параметри на 

изследваните процеси и явления; 

c) Релевантност по отношение на системата от индикатори, с помощта 

на която се описват изследваните процеси; 

d) Релевантност на метода спрямо източника на емпирична 

информация, което означава избраният метод да позволява 

набирането на достоверна информация по изследвания кръг от 

проблеми от потенциалните респонденти-източник на търсената 

информация; 

e) Релевантност спрямо изследваните целеви групи (генерални 

съвкупности) - особеностите на целевите групи, ниво на 

информираност, степен на включеност и съпричастност към 

изследваните процеси, нагласа и склонност да се говори по тези 

въпроси. 

В основата на направената оценка се поставя разбирането за сложността и 

вътрешната противоречивост на природата на „икономиката в сянка“. Оценката 

се извършва на два етапа, като последователно се оценява релевантността на 

двете основни категории методи - количествени и качествени68, за набиране на 

                                                 
68 Методологическата литература предлага изобилие от сравнителни описания на количествените 
и качествените методи. Независимо от парадигмалната пристрастеност на различните автори, 
общото в подходите е стремежът да се идентифицират тези характеристики на количествените и 
качествените методи, които ги правят уникални в познавателно отношение. Интересни и силно 
информативни в този смисъл са методическите разработки на Ely (1991), Becker (1993), Miles and 
Huberman (1994), Catterall, M. and Maclaran, P. (1997), David de Vaus (2002), Семенова (2009). В 
социологията поне четири десетилетия се водят ожесточени спорове за доказване на 
предимствата на единия вид методи над другия. 
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емпирична информация. 

Както по своята природа, така и по гносеологическите си функции, 

количествените и качествените методи са ясно различими. За разлика от 

немалко изследователи, които приемат като релевантни само количествените 

или само качествените методи, авторското виждане е, че трябва да се търсят 

възможности за рационалното използване на познавателния потенциал на 

количествените и качествените методи и обоснованото им едновременно 

прилагане за целите на познанието на социалната действителност. Не случайно 

една от съвременните тенденции в методологията и практиката на СЕИ е 

прилагането на комбинирани изследователски методики (комбиниране на 

различни методи за набиране на информация) - съвместяване на достойнствата 

на различните изследователски методи в търсене на максимална 

ефективност при изразходването на наличните финансови ресурси и 

оползотворяване на създадения научен потенциал. 

Една необходима бележка, която отразява актуалните тенденции в 

развитието на количествените и качествените методи. Макар че понятията 

„количествени” и „качествени” имат статус на утвърдени термини при 

класифицирането на двата типа методи, все повече автори изразяват дълбоки 

съмнения в правомерността на класифицирането на методите за набиране на 

емпирична информация по признака „количествени-качествени” 69. Възраженията 

срещу такъв тип класификация се отнасят до 1) гносеологическите императиви и 

логиката на познавателния процес при двата типа методи; 2) спецификата на 

изследователския процес при двата класа методи от гледна точка на това какво се 

изучава (и двата класа методи изучават качества); 3) технологията 

(изследователските процедури) на прилагане на двата типа методи, в това число 

обработването на събраната емпирична информация и 4) междинните и крайните 

продукти - типа знание, продуцирано в резултат от приложението на двата типа 

методи. 

Преразглеждането на класификацията „количествени-качествени” методи 

изглежда належащо и очевидно, но то изисква задълбочен анализ на практиката 
                                                 
69 Интересна и заслужаваща внимание е предложената от Молхов интерпретация на проблема за 
прецизиране на терминологията в това отношение. Авторът доказва, че количествените методи 
по своята същност са числови, а качествените методи - нечислови, и обосновава  правомерността в 
използването на понятията „числови“ и „нечислови“ методи (Молхов, 2012). 
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на прилагане на методите в СЕИ и съотнасянето им с техните теоретически и 

философски основания. Затова в рамките на настоящия труд се запазват 

установените традиции и се работи с понятията „количествени” и качествени” 

методи за набиране на емпирична информация. Прилагането на научно 

обоснована и прецизирана комбинация от количествени и качествени методи е 

израз на авторския стремеж да се постигне епистемологична рационалност, 

приложима към променените условия на функциониране на съвременните 

общества и в частност, релевантна спрямо обекта на изследването. 

3.1.1. Оценка на релевантността на количествените методи 

Традиционно с термина количествени методи за набиране на емпирична 

информация се означават всички онези подходи, методики и техники, при които 

изследователските процедури са в максимална степен стандартизирани 

(формализирани). Процесът по набиране на емпиричната информация се 

осъществява в рамките на мащабни емпирични изследвания, като с цел 

осигуряване на представителност на съвкупната информация се обосновават 

релевантни модели и обеми на извадките, в съответствие с което се избират 

единиците за изследване. Към количествените методи се отнасят всички 

разновидности на допитванията до населението (стандартизирано интервю, 

телефонно интервю, пряка анкета със самопопълване, пощенска анкета), както и 

методите анализ на документи, контент анализ, структурирано наблюдение. 

В последните две десетилетия, в резултат от широкото навлизане на 

съвременните комуникационни технологии модерната социология разви и 

успешно прилага нови разновидности на масовите допитвания – онлайн 

изследване, уеб-базирано изследване, изследване чрез електронни пощи (и-мейл 

изследване). Независимо, че се разглеждат като отделни методи, онлайн 

изследванията се базират на сходни принципи. Набирането на информацията при 

тях става чрез въпросници или анкети, с максимална (или поне близка до 

максималната) степен на стандартизация на процедурите за отговаряне. 

За да се гарантира набирането на достоверна индивидуална информация, 

за всеки от методите се разработват специализирани изследователски процедури, 

общото между които е в създаването на условия за унифициране на 

изследователския контакт. Това става чрез точното фиксиране на времето и 
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мястото на провеждане на изследването, стандартизирането на инструментите за 

набиране на информация и изработването на препоръчителни модели за 

поведението на анкетьорите. В зависимост от общите предполагаеми 

социодемографски характеристики на единиците за изследване, се прилагат 

специфични техники за интервюиране или анкетиране, като с това се цели да се 

създаде атмосфера на непринуденост и изследваните лица да се предразположат 

за адекватно участие в изследването70. 

За да бъде сравнима, индивидуалната емпирична информация трябва да се 

набира в идентични условия и с един и същ изследователски инструмент. Затова 

при изследванията, използващи количествени методи за набиране на 

информация, изследователят предприема поредица от логически свързани 

дейности, с които създава методически предпоставки за максимално уеднаквен 

модел за протичането на контакта с изследваното лице. Набраната по този начин 

индивидуална информация се въвежда под формата на електронни записи и 

приема ново качество – превръща се в съвкупна информация за изследвания 

обект (Атанасов, 1988). Този качествено нов вид информация се анализира с 

помощта на статистико математически методи и на тази основа се правят изводи 

и констатации за изследваните процеси и явления. 

Количествените методи притежават богат познавателен потенциал и 

майсторското им прилагане при емпиричното изследване на „икономиката в 

сянка“ създава методологически предпоставки за набирането на 

представителна и достоверна информация за изследваните обекти. 

Приложени самостоятелно или в комбинация с други количествени или 

качествени методи, количествените методи са мощни изследователски 

инструменти – с тях се измерват и обясняват тенденциите, закономерностите, 

типичните модели на взаимодействие и социално поведение, изследват се 

факторни и каузални връзки. С подходите и инструментите на количествените 

методи, реалните факти и събития от ежедневието на хората придобиват 

систематизиран характер. При анализа на множеството от разнородни и 

противоречиви емпирични данни се отсяват случайните прояви и се 

                                                 
70 Под адекватно участие в изследването от страна на изследваното лице се разбира 1) даването 
на съгласие да бъде интервюирано (или анкетирано); 2) отговарянето на поставените въпроси и 
3) съобщаването на информация, отговаряща на действителното състояние на изследваните 
признаци, т.е. достоверна информация (Ченгелова, 1996). 
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реконструират общовалидните закономерности, уловят се сигнали за назряващи 

събития и феномени, тестват се вече съществуващи теоретични обяснения за 

социалния свят и се конструират нови концептуални обяснения, извеждат се 

емпирично тествани и обосновани идеи за конструиране на социални политики в 

общозначими сфери, намират се отговори на горещите въпроси, вълнуващи 

обществото във всеки един момент от неговото динамично развитие като 

саморегулираща се система. 

Като се имат предвид познавателните възможности на количествените 

методи, те са един от методологически целесъобразните видове методи за 

набиране на емпирична информация при изследването на „икономиката в 

сянка“. Но включването на количествените методи в рамките на 

разработваната изследователска стратегия изисква да се отчитат и техните 

естествени гносеологически ограничения, произтичащи от самата природа 

на количествените методи и от спецификата на потенциалните единици на 

изследване. 

3.1.2. Оценка на релевантността на качествените методи 

Категорията на качествените методи обхваща другия тип методи, при 

които технологията и процедурите за набиране на емпирична информация са 

максимално „освободени” от формализиране и стандартизиране. Прието е към 

категорията на качествените методи да се отнасят методите дълбочинно интервю, 

фокус групова дискусия, изследване на случаи (case study), повествователно 

интервю (narrative interview), биографически метод, етнографски метод, история 

на семейството, включено наблюдение. Полуструктурираното интервю 

традиционно се отнася към качествените методи, тъй като по своята същност то е 

своеобразен методологически компромис между двете гранични степени на 

стандартизация, има основания този метод да бъде разглеждан като 

епистемологически мост между количествените и качествените методи71. 

Впрочем, самото изреждане на качествените методи подсказва, че това са 

методически „либерализираните” разновидности на добре познатите ни 

традиционни, силно формализирани методи за набиране на информация в СЕИ. 

При качествените методи високата степен на формализация на технологията на 

                                                 
71 Alan Bryman, James J. Teevan. Social Research Methods. Oxford University Press, 2005; Alan 
Buckingham, Peter Saunders, The Survey Methods Workbook. From Design to Analysis, Polity Press, 2008. 
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набиране на информация отстъпва място на максимално разгърнатите 

възможности за описание на действителността с изразните средства и в 

контекста на изследваните лица, а изборът на единиците за изследване става чрез 

непредставителни извадкови подходи (типологична извадка, квотна извадка, 

методът на снежната топка, включително методът на отзовалите се). 

Качествените методи за набиране на емпирична информация се прилагат в 

рамките на две добре разработени методологически традиции: 1) като 

самостоятелни методи за изследване на социалната действителност и 2) като 

отделен изследователски модул (елементи) от комбинирани стратегии на 

изследване. В контекста на двете методологически традиции качествените 

методи изпълняват коренно различни гносеологични, методически и 

инструментални функции 

Силните страни на качествените методи са предимно в това, че като 

предоставя максимална свобода на изследваните лица, изследователят получава 

спонтанно възпроизведена социална реалност – така, както тя се вижда, 

преживява и оценява от изследваните лица. Основната сила на качествените 

методи е в това, че в свободна форма се дискутират произволно избрани теми от 

човешкото ежедневие. Изследователят „преотстъпва” на респондентите правото 

да структурират социалната действителност съобразно собствените си 

представи, вярвания и оценки. Като използват формата на непосредственото 

човешко общуване, качествените методи проникват под повърхността на 

привидно очевидните реалности. 

Неповторими и понякога смайващи са откровенията на хората – 

изследователите се натъкват на странни интерпретации, на неочаквани обрати в 

моделите на мислене. Но всъщност това е „живият живот”, това са понятията и 

реалните модели, с които хората оценяват събитията в своето ежедневие. В този 

смисъл, качествените методи са незаменими за апробиране и адаптиране на 

изследователските теоретични призми. Много често изследователите си служат с 

теории и теоретични перспективи, които в процеса на извеждането им към по-

високи нива на абстрактност са загубили връзката си с реалните обекти. 

Възможно е (дори е напълно логично) реалностите да са се променили и теориите 

да се окажат непригодни за обяснението им. Затова за изследователя е 

задължително периодически да се абстрахира от съществуващите теории и да 
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потъва в грубата, неподправена емпирия на живота – така най-точно може да 

провери доколко адекватни и актуални се теориите, да улови сигналите за нови 

процеси и явления, да насочи изследванията си в непознати до този момент 

посоки. Качествените методи са възможност за изследователя да погледне света 

през очите на обикновените хора и да свери своите теоретически „лещи” с 

очевидно присъстващите в живота реалности. 

Ако бъдат приложени адекватно, качествените методи откриват пред 

изследователя безкрайната вселена на човешкия свят - в първичния й вид, 

необременена от форматиращите рамки на предходни теоретични изследвания. 

Видяна през сетивата на изследваните лица, емпирията оживява и предлага на 

изследователя огромни възможности за провеждане на системни социални 

емпирични изследвания. 

Ограниченията на качествените методи са самоочевидни. Най-напред, 

качествените методи се фокусират върху субективните преживявания, оценки и 

мнения на сравнително малки групи от изследвани лица. В резултат се получава 

знание, което е съвкупност от преживявания и личностни оценки. 

В никакъв случай този тип знание не може да се пренася като валидно по 

отношение на по-големи групи хора или генерални съвкупности. Ценността на 

това знание е да подскаже идеи за теоретизиране, проблематизиране на отделни 

аспекти от действителността, да насочи изследователя към една или друга 

перспектива за провеждане на по-нататъшни изследвания, да покаже на 

изследователя в какви термини и понятия се мисли дадения обект и това знание 

да се използва при конструирането на изследователски инструментариум в 

последващи количествени изследвания. 

Другото сериозно (инструментално) ограничение на качествените методи 

произтича от самата им същност – след като всеки контакт с изследвано лице е 

неповторим и уникален, то познавателната ситуация не подлежи на повторение. 

Както е известно, в науката това се третира като слабост и дори като основание 

съответното наблюдение (опит) да се разглежда като ненаучно. 

Но вероятно най-голямото ограничение на качествените методи се отнася 

до познавателните им възможности от гледна точка на продуцираното като краен 

продукт знание. Спонтанно споделените мнения и преживявания от 

всекидневието на изследваните лица се анализират от изследователя, но 
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анализът тук е зареден с много висока доза субективизъм. Събраните данни 

(текстове) не се анализират с неутрални математико статистически методи, а се 

„превеждат” в социологически категории и релевантни теории. Това решение 

обаче се взема от изследователя – той прави прочита на текстовете и предлага 

своя интерпретация. Поради това една и съща субективна реалност 

(преживяванията на един конкретно взет индивид) ще получат различни 

интерпретации, ако бъдат описвани и анализирани от различни изследователи. 

Тази слабост на качествените методи се дискутира пространствено в наличната 

литература и е предупреждение към изследователите за подводните камъни, 

които крие използването на качествените методи. 

И последното ограничение, логически произтичащо от казаното дотук, е в 

невъзможността на качествените методи да произвеждат общовалидни знания. В 

най-добрия случай с тях се създават частни теории, обяснения на явления и 

процеси, касаещи определени групи хора. Но качествените методи не могат да 

имат претенции за извеждане на причинно каузални връзки, факторни влияния и 

взаимодействия в рамките на обществото като цяло, типични модели и 

общовалидни връзки. Качествените методи си остават методи на частното 

знание, което има свое точно определено място в контекста на общите мета 

теории за функционирането на обществото като система. 

Съвкупността от разгледаните основни характеристики на 

качествените методи ги оформят като специфичен вид методи с богати 

познавателни възможности – еднакво добре приложими и като основни 

методи за самостоятелно (собствено качествено) изследване, и като 

съпътстващи, паралелно или поетапно прилагани методи при емпиричното 

изследване на „икономиката в сянка“. 

3.2. Съответствие между избраните методи за набиране на емпирична 

информация и източниците на информация 

Предварителната оценка на релевантността на конкретните методи за 

набиране на емпирична информация показва, че за целите на емпиричното 

изследване на „икономиката в сянка“ е методологически обосновано да се 

приложи следната съвкупност от конкретни методи за набиране на 

емпирична информация: 
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А. От количествените методи: 

a) Стандартизирано интервю; 

b) Анкетно допитване със самопопълване; 

c) Уеб-базирана анкета със самопопълване; 

d) Контент анализ; 

e) Анализ на документи. 

Б. От качествените методи: 

a) Фокус групови дискусии; 

b) Дълбочинно интервю; 

c) Полуструктурирано интервю; 

d) Експертни оценки; 

e) Изследване на случаи (case studies); 

f) Дискусии от типа „мозъчни атаки”. 

Предварителният анализ на подходите и методиките за емпирично 

изследване на неформалните икономически дейности сочи, че при измерването 

на сенчестите икономически практики неоснователно се подценяват или 

количествените, или качествените методи. Обхващането на целия спектър от 

проявления на „икономиката в сянка“, както и проникването в нейната 

сложна и противоречива природа, изисква прецизирано комбиниране на 

множество количествени и качествени методи. 

При разработването на комбинацията от конкретни методи е търсен 

методологически баланс между количествените и качествените методи, с 

предварителното ясно съзнание за епистемологичната релевантност на 

всеки от методите и границите на тяхното приложение. Двата класа методи се 

прилагат последователно, а в определени етапи и паралелно. 

Ако количествените методики дават отговор на въпроси от типа 

„Кое/какво, колко често/в каква степен и при кои изследвани категории лица?”, то 

качествените методи отговарят на въпроси от друг тип – „Защо нещата се 

случват, поради какви причини, какви са водещите мотиви на различните групи 

хора, съпреживяващи или участващи в изследваните процеси/практики, колко 

сериозен е проблемът в контекста на общественото съзнание и какъв е генезисът 

на случващото се; има ли варианти за промяна и ако да, в какви посоки трябва да 

се интервенира?” 
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Фиг. 3.2. илюстрира съответствието между избраните конкретни методи за 

набиране на емпирична информация и източниците на информация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.2. Съответствие между избраните методи за набиране на 
емпирична информация и източниците на информация 

 

За населението 

За работодателите 

За работниците/ 
служителите 

1. Стандартизирано интервю 
2. Уеб-базирана анкета със 
самопопълване 

1. Фокус групови дискусии 
2. Дълбочинно интервю 
3. Полуструктурирано интервю 
4. Анкетно допитване със 
самопопълване 
5. Стандартизирано интервю 
6. Експертни оценки 
7. Дискусии от типа „мозъчни атаки”. 
8. Уеб-базирана анкета със 
самопопълване 
9. Изследване на случаи (case studies) 

1. Стандартизирано интервю 
2. Уеб-базирана анкета със 
самопопълване 

1. Фокус групови дискусии 
2. Експертни оценки 

1. Контент анализ на публикациите  

За публикациите в 
печатните и 
електронните медии 

За представители на 
държавната 
администрация, на НПО, 
експерти, изследователи 

За нормативните 
документи, предходни 
изследвания, анализи, 
статистическа инфор-
мация 

1. Анализ на документи  
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При разработения модел най-голямо разнообразие от методи е 

предвидено за изследване на мненията, оценките и нагласите на 

работодателите. Това е направено съзнателно, с оглед на предварително 

възприетата теза, че когато става дума за сенчести практики, работодателите са в 

позицията на най-добре информираните лица. Работодателите като активни 

икономически субекти са непосредствено включени в различни по своя характер 

и обхват икономически дейности, в това число в разнородни сиви практики. 

Техните представи и оценки са резултат от лични впечатления и лично преживян 

опит, което ги прави по-обективни и адекватни при описването на реалната 

икономическа ситуация. Но тъй като се очаква работодателите да бъдат особено 

чувствителни по темата за сивите практики, се прилага подходът на 

постепенното навлизане в темата. Най-напред, обект на специални тестове е 

разбирането на работодателите за „икономиката в сянка“ - с тази цел се 

проектират фокус групови дискусии и дълбочинни интервюта, като намерението 

е на изследваните лица да се предложат готови работни тези, върху които лицата 

да разсъждават и да реагират. 

По този начин се цели да се постигне постепенно и в същото време 

максимално изчерпателно предварително знание за моделите, с които 

работодателите мислят и оценяват „икономиката в сянка“. Едва тогава се 

пристъпва към разработването на стандартизирани инструменти, като се 

предполага, че в тях ще се постигне максимално съответствие между езика на 

изследователя и езика на работодателите. 

Съществен елемент в системата от методи за набиране на емпирична 

информация са уеб-базираните анкетни допитвания със самопопълване. 

Онлайн анкетните методи са бъдещето в набирането на емпирична информация и 

затова в световен мащаб в тази област се насочват сериозни изследователски 

ресурси. Типичната особеност на онлайн анкетите е, че набираната информация е 

с висока степен на откровеност и достоверност (хората казват това, което 

действително искат да кажат), но не е представителна сама по себе си, освен ако 

не се вземат изрични мерки за осигуряването на представителност – например, 

чрез предварителни квоти или типологични извадки по определени признаци. 

Този тип изследвания не гарантират представителност, защото се провеждат по 

принципа „на спонтанно отзовалите се”, а не се базират на научно обосновани 
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представителни извадки. Това поставя известни ограничения пред 

интерпретирането на получената информация: 

 Данните са валидни само за изследваните лица и не се 

генерализират, т.е. те не се разпространяват като валидна констатация 

върху цялата изследвана съвкупност. Затова когато се коментират 

данните, изрично се посочва, че това са мненията на изследваните лица, 

а не на цялата съвкупност; 

 Това по никакъв начин не намалява съдържателната ценност на 

получените данни. Фактът, че са получени в ситуация на напълно 

спонтанен режим на отговаряне, без присъствието на анкетьори или 

супервайзори, дори повишава тяхната достоверност, защото 

респондентите са споделяли свободно, без никакви сугестии. Ето защо 

получената информация подлежи на задълбочен анализ и може да се 

използва при извеждането на нови интересни модели за случващото се в 

полето на неформалната икономика. Задължително обаче се прилагат 

процедури по претегляне на информацията и нейното интерпретиране 

става в съответствие с изискванията за анализа на този тип данни. 

Класическите методически правила за конструиране на анкетни карти 

остават валидни и в тези случаи и поставят стриктни изисквания към 

разработването на подходящ софтуер (програмна среда и програмен език за 

създаване на анкетни карти). Предимствата на електронните анкетни карти са 

неизчерпаеми – те могат да се разработят много по-атрактивно, да стимулират 

мисленето и по този начин да повишат процента на достоверните отговори. От 

друга страна, в тях могат да се вградят множество процедури за отсяване на 

лицата според отговорите им на ключови показатели, контроли за вътрешна 

консистентност на посочваните данни и процедури за контрол върху нивото на 

попълване на анкетната карта (броя на отговорените въпроси). По този начин 

могат да се програмират по-сигурни и емпирично контролируеми условия за 

набиране на достоверна индивидуална информация. 

Поради тези причини, в модела за емпиричното изследване на 

„икономиката в сянка“ се отделя специално внимание на онлайн анкетните 

допитвания. Те се проектират като верифициращ метод за отделни елементи от 

набраните емпирични данни, но освен това самото им провеждане е специфичен 
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методически тест за приложимостта на онлайн методите към българските 

условия. 

§4. Вътрешна организация на изследователската технология 

За да се организира системата от проектираните отделни социологически 

изследвания, методологически целесъобразно е те да се структурират в три 

изследователски цикъла. Всеки от тях има строго определени познавателни и 

инструментални функции, в съответствие с което се проектират релевантни 

методики за набиране на емпирична информация: 

А. Първи изследователски цикъл: Проучвателни дейности с цел 

прецизиране на понятийния апарат на изследването и тестване на основните 

елементи на концептуалния модел за обекта на изследването. 

Б. Втори изследователски цикъл: Изследователски дейности с цел 

набиране на представителна и достоверна емпирична информация за обекта 

на изследване. 

В. Трети изследователски цикъл: Изследователски дейности с цел 

набиране на актуална емпирична информация за установяване динамиката 

и тенденциите за обекта на изследване. 

В предложената изследователска стратегия цикълът „качествени методи-

количествени методи” се прилага трикратно и всеки цикъл от методи изпълнява 

специфични гносеологически и инструментални функции. В първите два цикъла 

качествените и количествените методи се прилагат поетапно, а при третия цикъл 

– паралелно. Комбинирането на количествените и качествените методи за 

целите на трите изследователски цикъла е подчинено на строга вътрешна 

субординация, която е следствие от разработената в настоящия труд схема 

на познавателния процес. 

4.1. Първи изследователски цикъл 

В първия изследователски цикъл са включени проучвателни дейности, 

имащи за цел прецизиране на понятийния апарат за емпиричното изучаване 

на явлението „икономика в сянка“ и тестване на основните елементи на 

теоретичния модел за обекта на изследването. 

Анализът на предходните измервания на неформалните (в т.ч. сенчестите) 

икономически дейности показа наличието на същностни различия между 
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теоретичните представи на различните изследователи и избираните от тях 

инструменти за емпирично установяване на сенчестите практики. Това дава 

основание да се допусне, че и на ниво изследвани обекти ще има сериозни 

различия в начините, по които се „чете и оценява” икономическата 

действителност. Това, което за едни икономически субекти е сенчесто поведение, 

за други е елемент от приемливите модели за изряден бизнес. Различни са 

представите за социално допустимото поведение, както не са еднакви и моделите, 

с които се преценява откъде започват нарушенията на „нормалното бизнес 

поведение”. Включените в първия изследователски цикъл дейности имат 

преимуществено методологически-проучвателен и индуктивен характер. При 

първия изследователски цикъл обект на проучване са: 

1. Работодателите (чрез методите фокус групови дискусии, 

полуструк-турирани интервюта и дълбочинни интервюта). 

2. Държавната администрация (чрез фокус групови дискусии), 

общинските власти (с фокус групови дискусии), активните 

неправителствени организации, работещи в областта на 

измерването и ограничаването на неформалните дейности (чрез 

фокус групови дискусии), синдикалните организации. 

3. Националните и регионалните медии. 

В рамките на този цикъл последователно се провеждат два отделни 

модула от изследвания с качествени и количествени методи. Фиг. 3.3. 

илюстрира комбинацията от методи за набиране на емпирична информация при 

първия изследователски цикъл: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.3. Структура на изследователските дейности при първия 
изследователски цикъл 

Първи изследователски цикъл: 
поетапно прилагане на качествени и количествени методи, 

с приоритетно значение на качествените методи 

Първи модул: 
Качествени методи 1. Фокус групови дискусии 
 2. Дълбочинни интервюта 
 3. Полуструктурирани интервюта 
Втори модул: 
Количествени методи 1. Анкетно допитване със самопопълване 
 2. Контент анализ на медиите 
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1) Качествените методи (фокус групови дискусии, полуструктурирани 

интервюта и дълбочинни интервюта) тук получават първостепенна роля, тъй 

като гносеологическите им функции са да създадат необходимите предпоставки 

за прецизирането на общия теоретичен модел на системата от изследвания, а 

инструменталните им функции са да се верифицират основните елементи от 

дизайна на количествените изследвания. В логиката на този изследователски 

цикъл, качествените методи изпълняват важни методологически и 

познавателни функции. 

Първата им функция е да осигурят жива връзка на изследователя с 

обекта на предстоящите изследвания. Затова тук се събира първична 

информация за това как представителите на подлежащите на изследване целеви 

групи схващат и разбират понятието „икономика в сянка“, какви специфични 

сиви практики идентифицират, как описват механизмите за осъществяването на 

сивите практики, как обясняват и тълкуват съществуването на „икономика в 

сянка“ в едно типично постсоциалистическо общество. На този първи етап 

изследователят тества и „препрочита“ своите първоначални теоретични 

допускания през очите на изследваните съвкупности. 

Другата изключително важна функция на качествените методи е да се 

прецизира понятийния апарат на изследването, да се верифицира и развие 

системата от емпирични индикатори, както и да се тества 

работоспособността на анкетните въпроси и чувствителността на 

потенциалните респонденти за говорене по темата. Според характера на 

събираната информация, чрез качествените методи се тества съвкупността от 

емпирични индикатори, които най-общо могат да бъдат обособени в две 

категории: 

 Първо, индикатори за обективно установими факти от 

икономическата дейност на стопанските субекти. Към тази група 

показатели се отнасят само тези емпирични индикатори, чрез които се 

наблюдават обективни факти от дейността на фирмите, като например, 

годишен оборот, печалба, инвестиции, структура на персонала, 

професионално-квалификационни характеристики на персонала, 

доставчици, клиенти и структурата на разплащанията с тях, наличие на 

системи за управление на качеството, участие в проекти и др.; 
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 Второ, показатели за оценки на съвкупност от аспекти на 

икономическите процеси в страната, базиращи се на преки 

наблюдения и преценки на участниците в стопанския живот. 

Стойностите за този тип показатели се получават чрез емпирични 

индикатори за измерване на оценки, мнения, нагласи и очаквания. 

При първата група индикатори се работи на ниво фирми/предприятия - 

разгледани като самостоятелни икономически единици, и за всяка отделна 

икономическа единица ежегодно се набира първична информация, което 

позволява да се правят сравнения и да се установят настъпилите промени. 

Показателите от първия тип са относително хетерогенни по своя характер и 

се отнасят до различни аспекти от икономическото поведение на 

стопанските субекти, като акцентът се поставя върху степента на спазване на 

формалните регулации и правила. В зависимост от това, стопанските субекти се 

оказват в различна степен легални и коректни (светли) спрямо законода-

телството и социално икономическата система в българското общество. Чрез тези 

показатели се описва обхвата на светлата част в икономиката и косвено се правят 

изводи за обхвата на сивите практики в икономиката. 

В специализираната литература данните за първия тип индикатори се 

приемат като обективни и с висока степен достоверност, тъй като се базират на 

справки и отчетни листове и в получаваните данни е изчистен субективният, 

оценъчния елемент. Данните за втория тип индикатори се набират под формата 

на мнения, оценки и нагласи на участниците в икономическите процеси, като 

всеки участник дава своята гледна точка за оценяваните аспекти. Поради това се 

допуска, че получените по този начин оценки носят елемент на субективност и в 

известна степен е възможно да се отклоняват от реалното състояние на 

наблюдаваните показатели (хиперболизиране или минимизиране). За да се 

избегне и минимизира риска от получаване на недостоверни данни, се прилагат 

релевантни методологически подходи и чрез система от адекватни дейности този 

тип оценки се верифицират. 

Източници на информацията за първия тип индикатори (обективно 

установими факти от икономическата дейност на стопанските субекти) са 

официално публикуваните данни от НСИ, НОИ, НАП, БНБ, ЕЦБ и др. Набирането на 

ежегодна първична информация по втората група емпирични индикатори 
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изисква провеждането на специализирани социологически проучвания сред 

заинтересованите страни и най-вече сред работодателите, работниците/ 

служителите и населението. 

В общата логика на построяването на изследователските инструменти, 

качествените инструменти са натоварени с отговорни методологически 

функции. Поради това, на този етап се предприемат поредица от първи 

контролни действия (методически тестове). Провеждат се две последователни 

дискусии от типа „мозъчни атаки” с участието на изследователския екип и 

експерти от определените за изследване браншове, прави се задълбочено 

вътрешно тестване на сценариите за фокус груповите дискусии. По този начин 

първият вариант за сценарии се оценява, коригира, допълва и се стига до 

изработването на окончателен вариант на инструмента за фокус груповите 

дискусии. Подобна процедура се провежда и по отношение на дизайна на 

инструментите за дълбочинните интервюта. Най-напред изследователският екип 

разработва първи вариант на въпросник за дълбочинно интервю сред 

работодателите. Този вариант се обсъжда (вътрешно тестване), след което за 

всеки от избраните браншове се провежда по една дискусия от типа „мозъчна 

атака” – участват ключови експерти от изследователския екип и до 5 експерта от 

съответния бранш. В хода на дискусията съвместно се изработва вариант на 

въпросника, който е съобразен с особеностите на съответния бранш. Браншовите 

експерти активно дават предложения за въпроси, описват ситуацията в бранша и 

слабите места, в които могат да се търсят сиви практики, но формулировките се 

прецизират от изследователския екип. В резултат от дискусиите за всеки 

индустриален бранш се конструиран отделен въпросник за дълбочинно интервю. 

Процесът отнема технологично време (близо месец и половина), но така се 

създават необходимите методологически предпоставки за провеждането на 

качествени дълбочинни интервюта. В последствие, така създадените въпросници 

служат като основа за конструирането на въпросник за структурирано интервю 

сред работодатели от определените за изследване браншове. 

2) При първия изследователски цикъл количествените методи са 

относително по-слабо застъпени. Като самостоятелен модул тук се провежда 

анкетно допълване със самопопълване сред работодатели от селектираните 

индустриални браншове. 
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Методът на анкетното допитване сред работодателите е целесъобразен по 

две причини. Най-напред, предвид деликатността на проблематиката, 

методически правилно е да се избере такъв метод, който да гарантира 

максимален комфорт на подлежащите на изследване работодатели, да 

минимизира риска от откази (заради темата на изследването „икономика в 

сянка“) и да създаде предпоставки за получаване на достоверна информация (без 

сугестии от страна на анкетиращия и без опасения от страна на анкетираното 

лице, че съобщената от него информация може да го постави в неблагоприятна 

светлина). Втората причина за избора на метода на анкетното допитване със 

самопопълване е необходимостта да се тестват отделни елементи от 

изследователските инструменти, за да се провери тяхната работоспособност. 

Общата презумпция е, че работодателите трябва да бъдат подходящо въведени в 

темата на изследването и постепенно мотивирани да разкажат какво се случва в 

тяхното ежедневие – какви са най-често срещаните сиви практики по браншове, 

как се стига до създаването на тези практики, кои са най-честите носители на 

тези практики и какви са вредите, които сивият сектор нанася на изрядния 

бизнес. 

В този смисъл, анкетното допитване сред работодателите изпълнява два 

вида функции: 

1) Гносеологически: верифициране на основните тези от концеп-

туалния модел за „икономиката в сянка“ като обект на изследване; 

2) Методологически: методически проверки за релевантността и 

работоспособността на анкетните въпроси (прецизност на формулировките, 

релевантна лексика, обхват и разделителна способност на скалите); тестват се 

също така структурирането на инструмента на тематични блокове от въпроси 

(подредба, техническо оформяне, вътрешна логика и консистентност, свойства на 

въпросите от гледна точка на създаването на комфорт за споделяне на 

информация и задържане на вниманието на респондентите). 

Анкетното допитване със самопопълване е добре да се планира като 

елемент от по-обширен инструмент, който условно може да се нарече 

вътрешнофирмени одити72. 

                                                 
72 В рамките на вътрешнофирмените одити могат да се разработят и други инструменти 
(контролни листове и справки), които са типични за одитите и които позволяват набирането на 
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Информацията от вътрешнофирмените одити (контролните листове и 

справките) се засича с информацията от анкетното допитване със самопопълване 

и полуструктурираните интервюта. По този начин установената обективна, 

подлежаща на реални проверки информация за дейността на изследваните 

субекти се сравнява с представите, оценките и мненията за сенчестите 

икономически практики на същите тези субекти. Това разкрива широки 

възможности за сравнителни анализи и установяването на зависимости между 

оценките и реалното поведение на изследваните субекти. 

Създадените за целите на първия изследователски цикъл изследователски 

инструменти са обект на текущ методически контрол, а след приключването на 

дейностите от този цикъл се прави цялостна методическа оценка и се преценява 

кои елементи се нуждаят от оптимизиране. 

Паралелно с анкетното проучване сред работодателите, стартира първият 

етап от контент анализа на публикациите в печатните и електронните 

медии. Контент анализът обхваща конкретно дефиниран петгодишен 

времеви период, предхождащ началото на изследователските дейности. 

Смисълът на този тип специфичен медиен мониторинг е да се установи какви са 

били доминиращите модели на отразяване на проблематиката в един достатъчно 

продължителен времеви период, така че да окаже влияние върху формирането на 

публични нагласи и отношение по проблематиката. Инструментът за 

реализирането на контент анализа (т.н. въпросник за анализ на съдържанието 

медиите) задължително се тества чрез пробни попълвания, след което се 

извършва методическа оценка на работоспособността на инструмента от гледна 

точка на неговата практическа приложимост (инструментална адекватност) и от 

                                                                                                                                                         
обективна, реално проверима информация за конкретни показатели от дейността на 
икономическите субекти. С вътрешнофирмените одити може да бъде набрана: 1) актуална обща 
информация за фирмата, нейната дейност и човешките ресурси; 2) финансови ресурси – приходи, 
инвестиции, кредити, дългове, просрочени плащания; 3) взаимоотношения с партньорите – 
доставчици и клиенти; 4) конфликтни ситуации – в какви направления; как се решават; 5) 
съдебни дела, арбитражен съд, искове към тях; подадени жалби от тях; 6) описание на трудовите 
отношения, условия на труд, неизпълнени договори, неспазени срокове; 7) по линия на 
регулаторните органи – санкции, глоби, актове – кои органи, за какво, в какви размери, в каква 
форма; реализирани, прекратени, брой проверки, инспекции; 8) практики, свързани с обучение и 
квалификация; 9) практики по линия на реализация на продажбите - търговски изложения, 
панаири, рекламни кампании, продажби, разплащания, търгове, партньорства; 10) участие в 
проекти; в тръжни процедури; конкурси; 11) отношение към корпоративното управление и 
корпоративната социална отговорност – дейности; 12) практики, свързани със социални 
програми, насочени към определени групи – за заетост; за подпомагане на местно развитие; 13) 
членство в организации – национални, чуждестранни. 
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гледна точка на качеството на събраните емпирични данни (когнитивна 

адекватност). Едва тогава инструментът се финализира и стартира същинският 

контент анализ. 

4.2. Втори изследователски цикъл 

Изследователските дейности във втория цикъл са насочени към 

набиране на представителна и достоверна емпирична информация за обекта 

на изследване. От гледна точка на емпиричното верифициране на 

концептуалния модел за обекта на изследване, този етап е решаващ - тук се 

реализират представителните изследвания, чрез които се набира търсената 

емпирична информация, генерират се базите данни със значенията на 

изследваните признаци и се извършва статистико математически анализ на 

съвкупната информация. 

Предназначението на този изследователски цикъл е да се осъществи  

контакт с релевантните източници на емпирична информация и чрез 

разработените изследователски инструменти да се събере търсения обем 

информация по всички изучавани признаци. В рамките на този цикъл се 

осъществява набирането на многопластова и широко мащабна по своя обем 

емпирична информация от основните източници (население, работодатели, 

работници/служители) и една част от допълнителните източници 

(„законодателна среда”, „медийна среда” и „изследователска и аналитична 

среда”). В съответствие с възприетия холистичен подход, на този етап поетапно 

се прилагат качествени методи (експертни оценки и „мозъчни атаки”) и 

количествени методи (национални представителни изследвания по метода на 

стандартизираното интервю, контент анализ, анализ на документи). 

Тъй като целта на изследователския цикъл е набирането на 

представителна и достоверна информация по изследваните признаци, тук 

количествените методи имат първостепенна функция. 

 

Фиг. 3.4. илюстрира направения избор от методи: 
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Фигура 3.4. Структура на изследователските дейности при втория 
изследователски цикъл 

При реализирането на изследователските дейности се спазва следната 

последователност: 

1) Модул с качествени методи: Изследователският цикъл стартира с 

качествените изследвания (експертни оценки и „мозъчни атаки”). 

Функционалното им предназначение е да се верифицират изводите и 

генерализациите от емпиричните данни, получени при първия изследователски 

цикъл. Събраната емпирична информация от първия етап се подлага на 

своеобразно тестване от страна на браншовите експерти, експерти от 

изследователските среди и експерти-юристи, специализирани в трудовото, 

осигурителното законодателство и данъчната политика. В резултат се прави 

критичен анализ на основните находки на изследванията от първия цикъл, което 

от своя страна се разглежда като възможност за финален тест на тезите от 

концептуалния модел на изследването. По този начин се извършват важни 

методически проверки на работоспособността на изследователските 

инструменти – преценява се тяхната способност да събират адекватна и 

Втори изследователски цикъл: 
поетапно прилагане на качествени и количествени методи, 

с приоритетно значение на количествените методи 
Първи модул: 
Качествени методи 1. Експертни оценки 
 2. „Мозъчни атаки” 
Втори модул: 
Количествени методи: 1. Три национални представителни 
 изследвания по метода на 
 стандартизираното интервю 

2. Браншови изследвания в 11 бранша 
по метода на стандартизираното интервю 
3. Контент анализ на печатни и 
електронни медии 

 4. Анализ на документи 
5. Анализ на предходни изследвания, 
аналитични документи, статистическа 
информация 

 6. Уеб-базирани анкети със самопопълване 
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изчерпателна емпирична информация за емпиричните индикатори, заложени в 

теоретичния модел на изследването. 

2) Модул изследвания с количествени методи. Тук се реализира 

същинската част от прилагането на изследователската концепция за емпирично 

изследване на „икономиката в сянка“. За целта най-напред се провеждат три 

национални представителни социологически изследвания, целта на които е да се 

установят актуалните измерения на „икономиката в сянка“ в представите на 

населението, на икономически активните лица и на работодателите. 

Емпиричната информация се набира по метода на стандартизираното интервю. 

В съответствие с целите и задачите на изследванията за всяко от тях се 

обосновава релевантен модел и обем на извадката. Инструменталният замисъл и 

познавателните функции на трите национални представителни изследвания се 

конкретизират в зависимост от особеностите на трите изследвани съвкупности. 

Но като цяло, и трите изследвания имат за цел емпиричното изучаване и анализ 

на представите, мненията и оценките на различни групи от обществото за 

основните качествени и количествени параметри на „икономиката в сянка“. 

Предмет на изследванията са същността, проявленията, относителните дялове на 

разпространение и практиките за осъществяване на „икономиката в сянка“. 

Специален акцент се поставя върху степента на приемане/отхвърляне на 

„икономиката в сянка“, както и върху осветляване на генезиса на „икономиката в 

сянка“ и причините за съществуването на сенчест сектор в икономиката. В 

рамките на изследванията се набира информация за представите и оценките за 

ролята на институциите и обществото за ограничаване на сивите практики, като 

се обръща нарочно внимание върху генерирането на идеи за ограничаване и 

превенция на „икономиката в сянка“ (възможните пътища за ограничаване и 

превенция на „икономиката в сянка“ и конкретните мерки). 

3) На следващия етап, също като елемент от втория изследователски 

цикъл, се реализират браншови изследвания. Изследванията в селектирани 

индустриални браншове са относително самостоятелен изследователски модул, 

имащ за цел да навлезе в максимална дълбочина и да установи количествените и 

съдържателните характеристики на представите, оценките и мненията за 

„икономиката в сянка“ по браншови признак. В методологическо отношение 

браншовите изследвания са най-близко до националното представително 
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изследване сред работодателите. Става дума за изследвания от идентичен 

съдържателен тип - с тази разлика, че националното представително изследване 

сред работодателите търси общите, базисните, типичните нагласи, оценки и 

мнения на работодатели от всички основни икономически дейности и отрасли, 

докато браншовите изследвания се концентрират върху определен брой 

индустриални браншове и си поставят за цел да постигнат максимална 

детайлизация по браншови признак. Поради това те се провеждат след като се 

анализират резултатите от националното изследване сред работодателите. 

Браншовите изследвания имат също така и множество допирни точки с 

методологическите основания на националното представително изследване сред 

работниците и служителите. В този смисъл, изследванията в пилотните браншове 

са логическо следствие и по-нататъшна конкретизация на националните 

представителни изследвания. 

За целите на трите национални изследвания и браншовите изследвания се 

разработват специализирани изследователски методологии, в които се 

прецизират всички основни елементи - обект, предмет, цели, задачи, емпирични 

индикатори, хипотези, модели за изследване на факторните връзки и влияния, 

модели за статистико математически анализ на събраната информация. 

4) Успоредно с провеждането на националните представителни 

изследвания тук се реализира вторият етап от контент анализа на 

публикациите в печатните и електронните медии. Тук вече обект на анализ 

са публикациите от конкретния времеви момент на стартиране на 

изследователските дейности. Ако при първия етап на контент анализа се цели 

установяване на медийните модели, предхождащи изследователските дейности, 

то задачите на втория етап на медийния мониторинг са да се опише медийната 

среда към момента на изследването. Презумпцията е, че медийните модели, с 

които се отразява „икономиката в сянка“, оказват значимо влияние върху 

съдържанието на доминиращите в общественото мнение мнения и оценки. Чрез 

прилагането на медийния мониторинг на този втори етап се идентифицират 

основните тематични фокуси в отразяването на тематиката, очертават се 

тенденциите и предпочитанията към определен тип журналистически похвати 

като средство за отразяване и интерпретиране на тематиката, идентифицират се 

основните послания на медиите към техните аудитории. В последствие 
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изследователят може да потърси връзка между установените при 

представителните изследвания доминиращи оценки/мнения за „икономиката в 

сянка“ и най-масово тиражираните медийни послания. 

5) Анализ на нормативната среда. Съществен елемент от изследването на 

общия контекст е анализът на правно-юридическата среда, в която се развиват и 

съществуват сенчестите икономически практики. Затова като иманентно присъщ 

елемент от процеса по набиране на емпирична информация се включва анализ на 

нормативните документи (законови и подзаконови актове, правилници за 

тяхното прилагане, наредби и постановления на специализирани 

административни инстанции). Предмет на изследователско внимание са 

нормативните документи, които конституират макро, мезо и микро средата 

за икономическа дейност в страната. Там където е необходимо, анализът се 

допълва със сравнителен анализ на европейските и българските документи, като 

се търси степента на съответствие между двата типа документи и се прави оценка 

на рисковете за сиви практики от неспазването или спазването на съответните 

документи. 

6) Анализ на предходни изследвания, аналитични документи, 

статистическа информация. За изчерпателното обхващане на обекта на 

изследването се осъществява паралелен самостоятелен анализ на предходни 

аналитични материали, изследователски доклади и налична статистическа 

информация. Целта на този анализ е документално възпроизвеждане на 

представите и оценките за официалната и неофициалната част от икономиката в 

страната.  

4.3. Трети изследователски цикъл 

В този изследователски цикъл се реализират изследователски 

дейности с цел набиране на актуална емпирична информация за 

установяване динамиката и тенденциите за обекта на изследването. При 

този цикъл паралелно се прилагат качествени и количествени методи за 

набиране на емпирична информация. 

В специализираната методологическа литература този подход е известен 

като паралелна вградена стратегия (Concurrent Embedded Strategy). 

Тук се прилага принципът за едновременно теренно реализиране на 
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двата типа изследване – качествени и количествени. Съществено при тази 

стратегия е, че единият вид методи получава приоритет, а другият тип методи 

има допълваща, „вграждаща” роля. В конкретния случай, приоритетни са 

количествените изследвания, а качествените методи се вписват в тази схема с 

допълващи интерпретации и конкретни примери за типични познавателни 

ситуации. Качественото изследване (изследване на случаи) има характер на 

емпирическа верификация и търсене на индивидуални траектории в 

контекста на общото. В контекста на тази изследователска стратегия, данните 

от „приоритетното” изследване получават по-голяма познавателна стойност, а 

данните от допълващия (вградения) вид изследване се приемат като 

подкрепящи, но с относително по-малка доказателствена стойност за целите на 

изследването – те служат като примери и илюстрация на констатациите от 

количествените изследвания. 

Последователността в прилагането на методите се илюстрира във Фиг. 3.5: 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.5. Структура на изследователските дейности при третия 
изследователски цикъл 

 

 

Трети изследователски цикъл: 
паралелно прилагане на качествени и количествени методи, 

с приоритетно значение на количествените методи. 
Количествените методи акумулират актуална информация за тестване 
на теориите и хипотезите, а качественото изследване има характер на 
емпирическа верификация и търсене на индивидуални траектории в 

контекста на общото 

Първи модул: Втори модул: 
Качествени методи: Количествени методи 
 
1. Изследване на случаи 1. Национално представително 
2. „Мозъчни атаки” изследване по метода на 

стандартизираното интервю 
Техника на „ретроспективния 2. Контент анализ на 
прожектор” печатни и електронни медии 
 3. Уеб-базирани анкети със 

самопопълване 
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Преди да се пристъпи към реализирането на проектираните 

количествени изследвания, се прилага техниката „ретроспективен 

прожектор”, с която се прави оценка „post factum” на работоспособността на 

всички разработени до този момент изследователски инструменти. Това е 

израз на най-съвременните и методологически обосновани подходи, съгласно 

които след теренната реализация на изследванията, изследователят още веднъж 

се връща към инструментите и ги тества по метода на „ретроспективния 

прожектор”. Тази проверка се осъществява „през оптиката на резултатите от 

проведеното изследване. Иновативният момент в случая е, че се иска оценка не 

само на качествата на събраната информация, но и на качеството на всички 

елементи от работата по проведеното ЕСИ“ (Съйкова, 2010: 99). 

С техниката „ретроспективен прожектор” се оценяват елементите на 

проведените през първия и втория изследователски етапи изследвания и на 

базата на резултатите от оценката се извършва оптимизиране на използваните 

изследователски инструменти, след което те се прилагат при планираните в 

третия цикъл изследвания с количествени методи. 

Най-напред се прави пробно попълване на уеб-базирани анкети със 

самопопълване за работодателите, работниците/служителите и населе-

нието. За да се провери до каква степен методът е релевантен за трите 

изследвани съвкупности, се извършва пълно апробиране на всички методически 

елементи – организацията на изследването, „хостването” на анкетната карта и 

администриране данните, изпълнението на планирания обем от потенциални 

респонденти, проблеми с достъпа до електронната карта и попълването й в 

реално време, работоспособността на анкетната карта, прехвърлянето им в SPSS-

макети, обработването на данните. След приключването на пробния цикъл73, се 

прави цялостна методическа оценка на релевантността на метода и качеството на 

получените данни. Набраната информация се използва като ориентир, но без да й 

                                                 
73  Уеб-базираните анкети сред населението, работодателите и работниците/служителите са 
елемент от проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Отделя им се 
специално внимание, тъй като по този начин се генерира информационна база, която се използва 
при изчисляване на отделни показатели от Композитния индекс „Икономика на светло”. Затова в 
рамките на проекта се провежда обучение с работодателите и работниците/ служителите, 
включени в извадката за попълване на базата данни – запознават се с принципите на работа с този 
инструмент и се правят пробни попълвания на анкетната карта. Едва след като преминат 
обучението, работодателите и работниците/ служителите правят първото си самостоятелно 
попълване на анкетната карта. 
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се придава генерализираща познавателна стойност. Следва същинското 

изследване, при което анкетните карти се попълват абсолютно самостоятелно от 

лицата и този път емпиричните данни се използват за анализи и сравнения. 

В началото на третия изследователски цикъл се осъществява третият етап 

на контент анализа на публикациите в печатните и електронните медии - за 

трети времеви период, който съответства на третия етап на реализиране на 

проектираните изследователски дейности. Тук целта е да се установи 

устойчивостта, както и промяната, на медийните шаблони, модели и актуалните 

послания към българските аудитории. 

Завършващият етап в прилагането на количествените методи е 

провеждането на национално представително изследване сред населението 

по метода на стандартизираното интервю, целта на което е да се установи 

динамиката в обществената чувствителност и толерантност към сенчестите 

икономически практики. 

С това представянето на елементите на трите изследователски цикъла 

завършва. Този триетапен цикъл може да бъде повтарян във времето и това дава 

възможност за изграждане на динамични редове, респективно за установяване на 

динамиката и актуалните тенденции в нагласите, оценките и отношението към 

„икономиката в сянка“. 

Няколко заключителни бележки по повод на използваната широка палитра 

от количествени методи, в това число стандартизирано интервю и анкетни 

допитвания със самопопълване. Основанията за едновременното използване 

на различни видове количествени методи са следните: 

1) Макар че всички посочени методи се използват за провеждане на 

репрезентативни изследвания сред различни съвкупности от населението, все 

пак различните видове количествени методи се различават според 

наличието или отсъствието на субектен опосредстващ елемент между 

изследователя и изследваните лица. Ролята на такъв посредник се изпълнява 

от интервюерите, които макар че получават ясни указания и конкретна роля за 

поведение на терена, все пак си остават субекти (живи същества), които влизат в 

непосредствено взаимодействие с изследваните лица. Набирането на 

информацията става в ситуация на живо целенасочено междуличностно 

общуване, в рамките на което интервюерът осъществява набирането на 
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търсената информация от изследваното лице. По този критерий методите за 

масови допитвания се разграничават според наличието на друг, различен от 

изследователския инструмент, медиатор между изследователя и 

респондентите. От тази гледна точка методите за масови допитвания до 

населението предвиждат набиране на информация или под формата на 

интервюиране, или под формата на анкетно допитване със самопопълване. 

2) В рамките на горните два основни модела на изследователско общуване 

(интервюиране или самопопълване на анкетата) изследваните лица получават 

различна степен на свобода и отговорност като носители на първична 

информация. По принцип, при стандартизираните изследователски процедури 

изследваните лица отговарят на въпроси, към които в повечето случаи 

предварително са формулирани възможности за отговор. Този факт се 

интерпретира от изследователите като „предзадаване на познавателната 

ситуация” – социологът предварително форматира визията за изследвания обект 

(чрез понятията и тяхното операционализиране през индикатори до въпроси) и 

очаква от изследваните лица да намерят своето място в този модел. 

Има обаче някои съществени особености при интервюирането и при 

анкетните допитвания със самопопълване: 

 При интервюто изследователят може да позволи да остави някои 

въпроси отворени, да направи по-сложни скали за отговаряне, да въведе 

таблични въпроси, с множество преходи, както и да използва специални 

техники за набиране на информация. Така процесът по отговарянето 

става не само интересен, но и методически гарантиран от гледна точка 

на набирането на достоверна информация. Но това е за сметка на 

сериозен допълнителен труд от страна на интервюерите, които 

получават специални инструкции за работа с конкретния инструмент; 

 При анкетните допитвания със самопопълване също се прилага подобна 

схема на предварително описание на изследвания обект, но тя е 

максимално прецизирана и опростена. Тъй като изследваните лица се 

очаква сами да попълнят анкетната карта, въпросите трябва да бъдат 

формулирани по начин, който да не оставя никакво съмнение за смисъла 

на това, за което се пита и да позволява на потенциалните респонденти 

да се справят сами с отговарянето на всички въпроси. Но като цяло 
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отговорността за попълването на анкетната карта е изцяло върху 

изследваните лица – те отговарят на точно толкова въпроси, колкото 

сметнат за необходимо и тук изследователят не може да интервенира. 

3) С оглед присъствието или отсъствието на фигурата на интервюера, при 

двата класа методи (интервюиране или анкетиране със самопопълване) се 

прилагат различни подходи и правила за конструирането на 

изследователските инструменти. В първия случай се разработват въпросници 

за стандартизирано интервю, а във втория случай – анкетни карти. Общото между 

тях е, че въпросите и скалите с отговорите към тях са затворени. Но въпреки това 

има редица особености в създаването на въпросници и анкетни карти. Различни 

са изискванията към формулирането на въпросите и скалите с отговорите към 

тях, към тяхната подредба и графично оформяне. От тази гледна точка, двата 

класа методи се различават според съдържанието, вида и техническото оформяне 

на изследователските инструменти. 

4) При двата класа методи за масови допитвания до населението коренно 

различно стои въпросът с ненамерените лица, отказите, замените на 

ненамерените лица, трудните респонденти и ниво на реализиране на 

извадките. При стандартизираните форми на интервюто основните методически 

проблеми са да бъдат намерени попадналите в извадката лица, да бъдат убедени 

да вземат участие в изследването и да отговарят адекватно. При анкетните 

допитвания със самопопълване централният проблем е нивото на възвръщаемост 

на анкетните карти и реализирането на по-висок обем от планираната извадка. 

Така ако при стандартизираните форми на интервюиране проблемът е как да се 

минимизират отказите и да се мотивират лицата за даване на достоверна 

информация, то при анкетните допитвания със самопопълване проблемът е как 

да се повиши процентът на попълнените анкетни карти и тяхното получаване от 

изследователя. 

5) Като следствие от различните познавателни процедури и конкретни 

техники за набиране на информацията, двата класа методи за набиране на 

информация чрез масови допитвания се различават в организационен 

аспект. Провеждането на социално емпирично изследване по метода на 

интервюто изисква един определен тип организация на теренната работа, докато 

при анкетните допитвания със самопопълване се решават съвсем различни 



„Икономика в сянка“ 

287 

организационно технически въпроси. 

Сравнението на двата типа количествени методи показва, че рационалното 

им съвместяване увеличава възможностите за рационализиране на процеса по 

набиране на търсената емпирична информация. В зависимост от търсената 

информация, съчетаваме тези видове количествени методи, които 1) позволяват 

максимално улеснен достъп до потенциалните изследвани лица и 2) създават 

методологически предпоставки за набирането на достоверна информация за 

обекта на изследването. Освен всичко друго, последователното прилагане на 

количествените методи създава методологически условия за набиране на 

представителна информация за количествените измерения на обекта на 

изследването. По този начин методически се обезпечава изпълнението на 

задачата за установяването на тенденциите и динамиката по отношение на 

изследваните признаци. 

§5. Конструиране на изследователските инструменти 

Изследователските инструменти са материализираното, емпирично 

видимото лице на теоретичния модел на изследването. Обикновено, за 

качеството на едно изследване се съди по инструментите, с които се набира 

търсената емпирична информация. Поради това на тяхното създаване се отделя 

специално внимание. 

Създаването на изследователски инструменти за целите на проектираните 

социологически изследвания е един от най-отговорните етапи в дизайна на 

технологията за емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“. Тук се 

проследява процеса по разработване на изследователските инструменти за 

изследванията сред основните източници на емпирична информация – 

населението, работодателите и работниците/служителите. По силата на 

възприетия холистичен подход, дизайнът на инструментите за изследването сред 

допълнителните източници е рефлексия на основните изследователски въпроси 

и доразвиване на инструментите за основните източници. 

5.1. В търсене на оптимален баланс между общоприетите канони и 

съдържателната уникалност на изследването 

Конструирането на работоспособни въпроси и получаването на достоверни 

отговори е изкуство, преминаващо през различни степени на съвършенство. 
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Изкуството да се задават въпроси74 не е тъждествено на механичното 

наизустяване на сбор от правила и теореми. То се изразява в умението във всяка 

конкретна ситуация да се приложи точния подход, да се вземат адекватни 

методически решения и в резултат да бъде създаден работоспособен въпросник. 

За овладяването на това нелеко изкуство са потребни години на изследователска 

работа, богат професионален и житейски опит. Освен всичко друго, се изискват 

определени личностни качества, ерудиция и широка обща култура. Залог за 

постигането на високо майсторство е готовността и умението за критическа 

саморефлексия на собствения методически опит, както и нагласата за постоянно 

самоусъвършенстване и експериментиране на нови методически подходи. 

Поради това, правилата, стандартите и изискванията за конструиране на 

работоспособен инструментариум са предмет на самостоятелно разглеждане в 

изключително голям брой методологически разработки. В количествено 

отношение, най-много са съветите за това как да се конструира работоспособен 

въпросник (Payne, 1951; Garret, 1954; Hyman, 1954; Kahn & Cannel, 1958; Miller, 

1970; Oppenheim, 1979; Михайлов, 1980; Sudman & Bradburn, 1982; Dijkstra & J. van 

der Zouwen, 1982; Осипов, 1983; Погосян, 1985; Ченгелова, 1991; Атанасов, Молхов, 

Съйкова, Ченгелова и Георгиева, 2004; Bryman & Teevan. 2005; Creswell, 2009; 

Атанасов, Съйкова, Ченгелова, Молхов и Маркова, 2010). Следвайки препоръките, 

социологът лесно може да конструира различни инструменти. Но практиката 

доказва, че сляпото копиране на множеството съвети нерядко води до 

създаването на тромави „чудовища”, които независимо от етикетите си 

(въпросник, анкетна карта или сценарий), не създават условия за набирането на 

търсената информация. 

Големият проблем е как да се създадат работоспособни инструменти, с 

които може да се набира достоверна информация. 

За целите на конструирането на изследователски инструменти за 

проектираната система от социологически изследвания се приема, че: 

1. Изследователските инструменти са работоспособни, ако отговарят 

на следните условия: 

a) Да са адекватни на целите и задачите на изследването и в изчерпателен 

                                                 
74 Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори е предмет на задълбочени 
теоретични и експериментални изследвания в българската методологическа практика. Виж А. 
Атанасов,  Св. Съйкова, Е. Ченгелова, М. Молхов, Е. Маркова, 2010. 
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вид обхваща системата от индикатори за изследване; 

b) Да измерват това, което си мислим, че измерват, т.е. набраната 

индивидуална информация позволява реконструиране на картината и 

дава отговор на изследователските (програмните) въпроси; 

c) Да са съобразени с особеностите на използвания метод за набиране на 

информация; 

d) В методологическата литература е прието да се говори за два типа 

въпроси: а) изследователски въпроси (програмни въпроси) – това са 

въпросите от програмата на изследването, очертаващи обекта, 

предмета и хипотезите на изследването; б) анкетни въпроси – с това 

понятие се обозначават въпросите, които се съдържат в една анкетна 

карта или въпросник за интервю и с които се извършва набирането на 

индивидуалната емпирична информация (Атанасов, 2010: 28-32). В този 

смисъл, работоспособни са тези въпроси, при които е направен 

адекватен преход от изследователски въпроси към анкетни 

въпроси; 

e) При формулирането на въпроси изследователят се ръководи от 

принципите за обективност, неутралност и равни шансове на 

всички респонденти за изказване на мнения; 

f) Работоспособните инструменти трябва да бъдат валидни, надежддни, 

точни, прецизни, чувствителни и действително да измерват това, което 

си мислим че измерват. Добрият инструмент се разпознава също така по 

това дали създава условия за стандартизиране на контактите в рамките 

на изследването; 

g) Изследователските инструменти (под формата на въпросник, анкетна 

карта, сценарий или насоки) са логическата матрица на 

изследователските търсения. Затова трябва да имат своя желязна 

логика, да обхващат всички аспекти на обекта на изследването и в 

същото време, да не надвишават параметрите за допустимост (като 

брой на въпросите и като необходимо време за попълването им). 

2. Изследователските инструменти трябва да се разработени в 

съответствие с постулатите на изкуството за задаване на адекватни въпроси 

и получаване на достоверни отговори, разбирано като: 
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a) Умение за адекватно прилагане в конкретната ситуация на 

съществуващите рационални схеми и правила. Сляпото копиране на 

правилата не води до изкуство, а до груба, понякога посредствена 

механика; 

b) Умение да се прави адекватен преход от теоретичните конструкти 

към емпирично наблюдаемите индикатори. Колкото по-детайлно се 

познава съответната проблемна област, толкова по-реални са шансовете 

на изследователя да направи адекватен преход между теоретическото 

описание на обекта на изследването и емпирично наблюдаемите 

измерители, позволяващи набирането на информация за този обект; 

c) Умение да се прецени какъв тип информация може да получи от 

различните групи респонденти. Най-честата грешка е допускането на 

когнитивно насилие над респондента: респондентът се поставя в ролята 

на експерт по въпроси извън неговата компетентност. Това е свързано с 

доброто предварително познание за съвкупността, която ще 

изследва (знание за смисловите контексти, стереотипите и шаблоните, 

с които си служи изследваната съвкупност). В това число особено важно 

е знанието за темите-табу и за възможните отклонения при 

интерпретирането на факти от действителността. Това дава 

възможност да се предвиди по какъв начин ще реагират на темата 

изследваните лица. 

Изкуството за задаване на въпроси и получаване на отговори е 

функция на умението за критическа саморефлексия на методологическия и 

методическия опит. Проява на изследователска мъдрост и добра инвестиция в 

бъдещото професионално развитие е всяко проведено емпирично изследване да 

бъде подложено на задълбочена методическа оценка. Съществуват достатъчно 

надеждни процедури за постфактум оценка на качествата на въпросника. Тяхното 

прилагане не изисква много време, въпросът е в липсата на такива нагласи сред 

изследователите. Изследователите, които притежават желанието, волята и 

способността критически да оценяват всички етапи в подготовката и 

провеждането на дадено изследване, правят крачка напред в овладяването на 

изкуството да се задават въпроси и да се получават достоверни отговори. 



„Икономика в сянка“ 

291 

5.2. Етапи в конструирането на изследователските инструменти 

Конструирането на изследователските инструменти следва възприетата 

обща логика, строгата субординация и епистемологична взаимовръзка между 

отделните изследвания, проектирани като елементи от общата система от 

социологически изследвания за емпиричното изучаване на „икономиката в 

сянка“. 

Създаването на изследователските инструменти е цялостен 

изследователско-познавателен процес, в който последователно се 

разработват, апробират и оптимизират необходимите инструменти, 

прилагат се на терена, след което се оценяват от методическа гледна точка и 

на тази основа се конструират нови инструменти, които се използват за 

следващите в логическата верига изследвания. Тези инструменти от своя 

страна също стават обект на методическа оценка – ако е необходимо се внасят 

корекции, след което се продължава нататък със създаването на следващите 

инструменти. 

В контекста на разработения тук модел, работата по създаването на 

изследователските инструменти започва през първия изследователски цикъл и 

продължава включително и през третия цикъл. Дизайнът на всеки следващ 

инструмент в „снет” вид да отразява методологическите и съдържателните 

поуки от предходно проведените изследвания. В този смисъл може да се 

твърди, че при емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ всяко 

следващо изследване в проектираната система допълва, надгражда и 

доразвива предходните изследвания – както в методологически аспект (чрез 

усъвършенстване и обогатяване на изследователските инструменти), така и 

в съдържателен аспект – чрез обхващане на допълнителни когнитивни 

елементи. 

Съществуват различни подходи за дизайн на изследователски 

инструменти. За целите на емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ се 

възприема и прилага концепцията, която разглежда процеса по създаване на 

изследователски инструменти като съставен от три етапа - 1) изследователска 

постановка, 2) проектиране, апробиране, оценка и окончателно 

формулиране на въпросника и 3) ретроспективна оценка на качествата на 
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въпросника (Съйкова, 2010: 94-101)75. 

В съответствие с възприетия холистичен подход, в конкретния случай 

задачите от първия етап се решават в рамките на разработването на общата 

методология за емпиричното изследване на „икономиката в сянка“. Затова 

тук те няма да бъдат обект на допълнителен анализ. В контекста на 

гореизложеното разбиране за трите етапа в създаването на изследователски 

инструменти, дейностите76 проектиране, апробиране, оценка и окончателно 

оформяне на изследователските инструменти изискват специално 

методическо внимание. Това се налага както от противоречивата и амбивалентна 

природа на обекта на изследване, така и от липсата на добри инструменти от 

предходни изследвания77, които да бъдат използвани като опорни точки при 

                                                 
75 На първия етап (изследователска постановка) се решават следните задачи: изясняване и 
определяне целта и задачите на даденото изследване; идентификация и дефиниране на 
съвкупностите, които ще бъдат обект на конкретно изследване; разработване на теоретичния 
модел на изследваното явление; анализ (или оценка) на конкретните възможности на 
алтернативни модели на извадки; списък на релевантни за целта и задачите променливи; 
определят се числовите характеристики, обобщаващите количествени показатели, като например 
относителни дялове, средни, корелационни и регресионни коефициенти и други подобни. 
Вторият етап (проектиране, апробиране, оценка и окончателно оформяне на въпросника) 
включва дейности по разработване и формулиране на отделните въпроси, подреждането им в 
блокове и секции във въпросника, разработването на първа версия на въпросника; провеждане на 
когнитивни тестове за оценка работоспособността на въпросника от гледна точка на 
потенциалните респонденти; корекции и втора версия на въпросника; експериментиране на 
въпросника на терена (пробно изследване), в резултат от което се оформя окончателният (трети) 
вариант на въпросника. 
На третия етап се извършва ретроспективна оценка на качествата на въпросника 
(инструментите). На този заключителен етап изследователят решава четири взаимосвързани 
задачи: оценка на качествата на събраната и анализирана информация, оценка на 
работоспособността на въпросника „post factum”, осигуряване на прозрачност на изследването 
(пълна информираност на бъдещите потребители за приложените методологически решения, 
допуснатите слабости и грешки при провеждане на изследването, нивото на достоверност и 
другите качества на данните) и използване възможностите на ретроспективния анализ за 
повишаване квалификацията на проектантите и организаторите на ЕСИ. Тези въпроси са 
детайлно разгледани в Съйкова, 2010 (94-101). 
 
76 Българската практика в проектирането, апробирането и тестването на изследователските 
инструменти е подробно анализирана в рамките на изследователски проект „Изкуството да се 
задават въпроси и да се получават отговори“, реализиран от учените от секция „Методология на 
емпиричните социологически изследвания“. Резултатите са оповестени в монография (Атанасов, 
Съйкова, Ченгелова, Молхов, Маркова, 2010). 

77При анализа на европейската и българската изследователска практика на неформалните 
икономически дейности бе направен опит да се достигне до оригинално изследователските 
инструменти, използвани за осъществяване на изследванията. С малки изключения, достъпът до 
този вид инструменти се оказа невъзможен. В повечето случаи изследванията имат конкретен 
възложител, но по силата на договорите за изпълнение на проектите възложителят има 
изключителните права върху инструментите, които са използвани за набиране на първичната 
информация. Затова самите инструменти се оказаха най-усърдно пазения вид информация. 
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дизайна на инструментите. Съвкупността от дейности за проектиране, 

апробиране, оценка и окончателно оформяне на изследователските 

инструменти е целесъобразно да се разглеждат като етап, изграден от три фази. 

Фиг. 3.6. илюстрира съдържанието на трите фази от процеса по 

проектиране, апробиране, оценка и окончателно оформяне на изследователските 

инструменти за емпиричното изследване на „икономиката в сянка“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.6. Фази на етапа за проектиране, апробиране, оценка и 
окончателно оформяне на изследователските инструменти 

 

 

Фаза 1. Провеждане на проучване по литературни източници 
(desk research) за установяване на конструктите и разработването на 

емпирични индикатори 

Обособяване на тематичните блокове на инструментите (сценариите, 
въпросниците и анкетните карти); формулиране на груби, първи варианти 

на анкетни въпроси, композиране на скали с отговори към въпросите 

Фаза 2. Провеждане на качествен модул и допълващо анкетно 
допитване със самопопълване 

Провеждане на фокус групи и дълбочинни интервюта, една от целите на 
които е емпирично тестване на първите варианти на изследователските 
инструменти, генерирането на допълнителни идеи за анкетни въпроси, 

тестване на логическата структура на инструментите 

Допълващото анкетно допитване изпълнява едновременно познавателни и 
методически функции 

Фаза 3. Разработване, експериментиране и финализиране на 
изследователските инструменти за изследванията с количествени 

методи 

Разработват се първи варианти на изследователските инструменти, които 
се подлагат на когнитивни тестове. Правят се пробни попълвания с 

представители на изследваната съвкупност, инструментите се коригират и 
финализират 
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Фаза 1. Провеждане на проучване по литературни източници (desk 

research) 

Проучването по литературни източници започва като елемент от 

разработването на общата методология и продължава и при разработването на 

специализираните методологии за отделните социологически изследвания. Тъй 

като проектираните изследвания са логически свързани, в тяхната концептуална 

основа се поставят резултатите от две проучвания по литературни източници: а) 

проучване за европейските практики и модели за изследване на неформалната 

икономика и б) проучване за изясняване на научно категориалния апарат за 

изследване на неформалната и сенчестата икономика. Един от конкретните 

съдържателни резултати от проведените две проучвания по литературни 

източници е прецизирането на системата от емпирични индикатори, на основата 

на която се пристъпва към конструирането на изследователските инструменти – 

обособяване на тематичните блокове на сценариите, въпросниците и анкетните 

карти, формулиране на груби, първи варианти на анкетни въпроси и 

нахвърлянето на идеи за анкетни въпроси, композиране на скали с отговори към 

въпросите. Етапът завършва със създаването на общ списък от 

изследователските въпроси и техните еквиваленти под формата на анкетни 

въпроси. 

Фаза 2. Провеждане на качествен модул. Този модул се разглежда като 

фаза, предшестваща непосредственото конструиране на инструментите за 

количествените изследвания. Обикновено се свежда до провеждането на няколко 

фокус групи и дълбочинни интервюта, които се използват като инструменти за 

навлизане в проблематиката, за напипване на опорните точки, за тестване на 

хипотези, за набиране на идеи за емпирични индикатори и за въпроси. От 

методическа гледна точка важното е това, че към момента на провеждане на 

фокус групите или дълбочинните интервюта, изследователят не разполага с 

готов въпросник за количественото изследване, а има само най-общ списък от 

хипотези, проблемни ситуации и теми, които предстоят да се изследват. В хода на 

дискусиите, без дори да подозират, участниците влизат в ролята на проектанти 

на въпросника. В свои термини, със свои изразни средства, участниците очертават 

ситуацията така, както те я виждат. Получават се много интересни 

интерпретации и ако дискусията се модерира умело, изследователят може да 
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получи отговор на всички свои съмнения, да внесе яснота по отношение на 

спорните от методическа гледна точка елементи. Най-малкото, получава се ясна 

представа за лексиката на изследваните лица, за техните мисловни конструкти, за 

понятията, с които респондентите описват обекта на изследването. 

В конкретния случай, качественият модул е замислен като елемент от 

първия изследователски цикъл и е натоварен със сериозни познавателни 

функции. Решават се два типа задачи: 

а) Методологически – да се верифицира до каква степен възприетата 

дефиниция за „икономиката в сянка“ съответства на представите на 

потенциалните изследвани лица, да се тестват основните изследователски 

хипотези, да се прецизира системата от емпирични индикатори и да се 

верифицират изследователските въпроси; 

б) Съдържателни – да се получат „живи” и актуални описания за сенчестата 

икономика у нас, да се установят типичните образци за оценка и възприемане на 

сенчестите практики, да се улови естествената лексика и смисли, в които 

представителите на различните изследвани съвкупности разсъждават за 

сенчестата икономика, да се установят типичните сиви практики на браншово и 

регионално ниво. 

Подходящи за постигането на описаните задачи са два „класически“ 

качествени метода – методът на фокус груповите дискусии и методът на 

дълбочинното интервю. Ако е необходимо, модулът може да се допълни с 

провеждането на полуструктурирани интервюта. 

В методологическо отношение, генерираното по този начин чрез 

качествените методи емпирично знание изпълнява три съществени функции: 

i. Верифицира формулираните общи изследователски хипотези и 

помага на изследователя при операционализирането на хипотезите 

(до вида „ако, то“; 

ii. Тества степента на адекватност, пълнота и релевантност на 

системата от емпирични индикатори за измерване на явлението; 

iii. Оптимизира дизайна на изследователските инструменти за 

набиране на необходимата първична информация, като насочва 

изследователя към избора на методологически правилни решения 

при конструирането на въпроси за националните изследвания сред 
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населението, сред работодателите и сред работниците/служителите. 

Значително се улеснява и процесът по разработването на скали с 

отговори, съответстващи в максимална степен на особеностите на 

целевите групи на изследването. 

Качественият модул с допълващото го анкетно допитване играят също 

така важни когнитивни функции: 

i. Ясно се открояват темите, по които работодателите говорят охотно, 

и темите, по които се дава непълна, противоречива информация; 

ii. Спонтанно и без сугестии се събират мнения за природата, генезиса, 

причинно-факторната обусловеност и функциите на сенчестата 

икономика. Това знание се използва за обогатяване на теоретичния 

модел на изследването и се инкорпорира като елементи от 

специализираните методологии за отделните изследвания. 

Получената емпирична информация дава ясни индикации за това в кои 

посоки и с какви методологически средства следва да се продължава измерването 

на неформалната икономика. В резултат от реализираните качествени методики 

изследователят разполага с изчерпателна информация за основните параметри в 

представите на работодателите за същностните черти на „икономиката в сянка“, 

очертават се основните й проявления, набелязват се възможните посоки за 

превенция и ограничаване на сивия сектор. Работодателите предлагат интересни 

и богати реконструкции на икономическия живот, посочват конкретни модели и 

сиви практики78, в това число свои лични  наблюдения за отношението на 

наемния труд към сивия сектор. Така например, според работодателите сред 

                                                 
78 При практическото прилагане на качествените методи се оказа, че работодателите и 
работниците/служителите са склонни да припознават „икономиката в сянка“ основно в три 
области: 1) сиви трудови отношения - наемане на работници без договор, неправилно или 
неточно съставени трудови договори, деклариране на занижени заплати на заетите, осигуряване 
на заетите лица на по-ниски от реалните възнаграждения или даже на минималната заплата, 
нередовно изплащане на трудовите възнаграждения; 2) финансови и данъчни нарушения - 
укриване на реалните обороти, отчитане на по-ниски обороти от действителните и отчитане на 
по-ниска печалба от действителната, плащане на по-ниски данъци, укриване на реалните доходи 
на заетите и произтичащи от това занижени данъчни и социално-осигурителни плащания, 
неиздаване на надлежно изискуемите от закона платежни документи или фактуриране под 
реалната цена на реализираните стоки и услуги, укриване на мита, акцизи и данъци, нелегален 
внос или износ, източване на ДДС; и 3) генериране на необходимите за производството 
суровини по „сивия” начин - закупуване на суровини от сиви или черни производители, без 
издаване на фактури или други платежни документи. 
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причините за съществуването на сиви практики са особеностите на българския 

манталитет и желанието на българина да „надхитри” закона). 

Фаза 3. Разработване, експериментиране и финализиране на изследо-

вателските инструменти за изследванията с количествени методи. 

Съдържанието тази фаза е същинската творческа работа на изследователя - 

конструират се първи варианти на всеки от необходимите инструменти и спрямо 

тях се прилагат когнитивни тестове за установяване на тяхната 

работоспособност. Инструментите се коригират (втори вариант), където е 

необходимо и се пристъпва към пробни попълвания на инструментите с 

представители на предстоящата за изследване съвкупност. След попълването на 

инструментите те отново се оценяват - 1) от гледна точка на тяхната 

релевантност спрямо изследваните единици и 2) от гледна точка на способността 

им да набират достоверна информация. Нанасят се корекции, ако е необходимо и 

едва тогава инструментът се приема за финализиран. 

Конкретен пример за успешно прилагане на гореизложеното виждане за 

трите фази в конструирането на изследователски инструменти е поетапното 

осъществяване на методическите дейности за дизайн на инструменти за целите 

на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“79. 

Най-напред са разработени въпросниците за стандартизирано интервю 

за национално представителните изследвания сред населението, сред 

работодателите и сред работниците/служителите. В съответствие с приетите 

правила са конструирани и формулирани отделните анкетни въпроси, подредени 

са в блокове и секции във въпросниците. Така е създадена първата версия на 

въпросниците за стандартизирано интервю с трите подлежащи на изследване 

съвкупности. 

Чрез серия от обсъждания на инструментите (вътрешно тестиране), 

трите въпросника са критически оценени. Целта на методическите оценки на 

този етап е прецизиране на формулировките на въпросите, уточняване 

съдържанието и обхвата на въпросите и скалите с отговори към отделните 

въпроси, оценка на релевантността, обхвата и езика на табличните въпроси, 
                                                 
79 Инструментите са разработени за целите на проект „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика“. Те могат да бъдат намерени на сайта на проекта: 
www.ikonomikanasvetlo.bg. Тук се описва самия процес по създаване на инструментите и се 
реконструират отделните му съдържателни фази. 
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логическата подредба на въпросите, техническото оформяне на въпросите и 

въпросниците като цяло. Чрез когнитивни тестове е оценена работоспособността 

на въпросника от гледна точка на потенциалните респонденти (съответствие 

между формулировките на въпросите и лексиката на потенциалните 

респонденти). Допълнителен елемент на тестовете са дискусиите от типа 

„мозъчни атаки”. На следващ етап експерти от селектираните 16 индустриални 

браншове, юристи и представители на синдикалните организации са поставени в 

ролята на респонденти са изразили своите спонтанни мнения за въпросниците – 

от гледна точка на постигането на изчерпателност на обекта на изследването, от 

гледна точка на релевантността на въпросниците за трите изследвани 

съвкупности и от гледна точка на набирането на достоверна информация. По този 

начин е решена задачата за оценка на изследователските инструменти от гледна 

точка на количеството на въпросите, дължината на въпросите, формата на 

обръщение (лично или безлично), обхвата на скалите с отговори към въпросите, 

използването на директни или проективни техники в конкретно взети случаи, 

ясна отграничимост по място и време и т.н. 

В резултат от проведените тестове, първите версии на трите въпросника са 

коригирани и е създадена втората версия на всеки от въпросниците. 

Експериментирането на вторите версии преминава под формата на пробно 

изследване, в резултат на което се стигна до окончателния вариант на 

въпросниците. При пробното изследване са извършени следните съществени 

методически проверки: 

 Проверка за това дали въпросите и отговорите са разбираеми за 

респондентите – изчистени са сложните формулировки и 

двусмислените думи/изрази; 

 Тест за наличието на сугестивни, емоционално натоварени и социално 

неприемливи формулировки на въпросите и отговорите; 

 Проверена е чувствителността на скалите с отговорите към въпросите; 

 Направен е тест за „излишни“ и дублирани въпроси, т.е. ако за едно и 

също нещо е попитано с два въпроса, които носят еднаква информация, 

единият въпрос трябва да отпадне; 

 Идентифицирани са основните трудности по намирането на 

подлежащите на изследване лица – в последствие това е включено при 
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написването на окончателни инструкции за работата на анкетьорите; 

 Уточнени са организационно-техническите детайли по провеждането 

на изследването, включително какво да бъде заплащането на 

анкетьорския труд; 

 По този начин са прецизирани част от скалите към табличните въпроси, 

въведени са допълнителни указания за интервюерите, включени са 

нови инструкции за отработването на проблематични ситуации на 

терена. 

Следващата процедура в създаването на инструментите е 

конструирането на въпросници за браншовите изследвания. При тях е 

направена още една стъпка напред към прецизиране на изследователските 

въпроси и постигането на баланс между степента на директност на въпроса и 

вероятността на този въпрос да се даде откровен отговор. Като основа за 

въпросниците е използван въпросникът за националното работодателско 

изследване. Предвид спецификата на браншовите изследвания, в 

изследователските инструменти са включени два типа въпроси: 

a) Базови въпроси, отнасящи се до същността на „икономиката в сянка“ и 

оценките за нейните проявления в национален мащаб, въпроси за 

установяване на типичните за работодателите мнения и оценки за 

самото явление неформална икономика. Тези въпроси са отнесени към 

работодателите от селектираните за изследване браншове и така е 

формиран общ кръг от въпроси към всички изследвани работодатели; 

b) Специфични въпроси, насочени към улавяне и отразяване на 

конкретиката по браншови признак. Тези въпроси са съобразени с 

методическия опит от провеждането на дълбочинните интервюта по 

браншове и отразяват мненията и препоръките както на 

функционалните експерти и браншови организации в пилотните 

браншове - целеви групи на проекта, така и мненията на 

непосредствените участници в дълбочинните интервюта. Така се 

постига по-високо ниво на методическо изпълнение на 

изследователските инструменти и се гарантира релевантност на 

изследователския инструмент спрямо особеностите на всеки един от 

пилотните браншове. 
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В резултат от направеното разграничение, за целите на браншовите 

изследвания при проект „Ограничаване и превенция на неформалната 

икономика“ е проектиран първоначално един общ, базисен Въпросник за 

изследване сред работодателите на браншово ниво. Въпросникът е обсъден 

и приет на ниво експерти, след което в режим на съвместни работни срещи с 

експерти от 16 браншове са конструирани шестнадесет варианта на 

въпросника – специфицирани с оглед конкретиката на всеки от 

изследваните бранша. Така за целите на браншовите изследвания реално са 

конструирани един базов въпросник и 16 отделни въпросника. Конструирането 

им премина през задължителните фази на дизайн на първа версия, когнитивни 

тестове, оценка, пробно изследване, корекции и създаване на финални версии. 

В сравнение с инструментите за работодателите в национален план, 

въпросниците за браншовите изследвания съдържат някои нови съдържателни 

моменти. Например, формулирани са допълнителни въпроси за установяване на 

динамиката на сенчестите практики по браншове. В резултат от проведените 

когнитивни тестове допълнително са дефинирани три времеви интервала, за 

които се търсят оценки за нивото на сивия сектор по браншове: а) 1989-2000 г., б) 

2001-2006 г. и в) 2007-2010 г. 

Също в резултат от когнитивните тестове, са редуцирани скалите към блок 

от въпроси за изразяване степента на съгласие/несъгласие с поредица от 

твърдения за сивата икономика. Този блок първоначално е използван във 

въпросника за националното изследване сред работодателите, като е предвидена 

11-степенна скала за отговор (където 1=напълно съгласен, 10=напълно 

несъгласен и 11=не зная). При финализирането на въпросника специално този 

въпрос бе обект на множество допълнителни обсъждания, но в крайна сметка се 

прие да се използва 11-степенната скала. Емпиричните данни от националното 

изследване обаче потвърдиха опасенията ни за това, че скалата има твърде много 

степени и това ще намали разделителната й способност. Затова във въпросниците 

за браншовите изследвания този блок въпроси е променен и 11-степенната скала 

е редуцирана до 6-степенна скала (където 1=напълно съгласен, 5=напълно 

несъгласен и 6=не зная). Последващите когнитивни тестове показаха, че в новия 

си вид блокът от въпроси е с по-висока степен на работоспособност. 

И още едно съществено допълнение към браншовите въпросници. В общия 
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възприет модел като една от основните области на проявление на „икономиката в 

сянка“ се изтъква укриването на данъци (в различните му форми и механизми за 

тяхното осъществяване). Но при дълбочинните интервюта се оказа, че 

инструментите за работодателите следва да се обогатят с още един 

съществено важен елемент – изричното подчертаване на разликата между 

избягване на данъци и укриване на данъци80. Ето защо, при браншовите 

изследвания са включени подходящи нови въпроси: 1) за установяване мненията 

и представите на работодателите за укриването на данъците като част от 

сивите практики и 2) за идентифициране мненията на работодателите за това 

дали и доколко при сегашните са условия се възползват от възможностите за 

избягване на данъци. Въпросите са конструирани така, че по отговорите да се 

прецени дали работодателите правят разлика между двете форми – укриване на 

данъци и избягване на данъци, което е индикатор за данъчната култура на 

работодателите. При анализа на данните в последствие това позволява да се 

отграничат двата основни структурни пласта в нагласите на работодателите 

спрямо данъчната политика на държавата (пречупена през призмата на 

изследването на представите за сенчестата икономика). 

По аналогичен начин са създадени и останалите изследователски 

инструменти, необходими за набиране на емпирична информация от 

допълнителните източници. За целите на изследването метода „анализ на 

съдържанието“ (законодателна, нормативна, аналитично-изследователска и 

медийна среда) са конструирани, тествани, оценени, коригирани и финализирани 

необходимите въпросници за анализ на съдържанието. 

5.3. Специфики при дизайна на изследователските инструменти 

В методологическата литература се приема, че „икономиката в сянка“ е 

типичен пример за изследване на така наречените теми-табу. „Икономиката 

в сянка“ е особен случай на табуирана тема. Поради своята хетерогенност, 

                                                 
80 Избягването на данъци е свързано с прилагането на позволени от законодателство средства с 
цел намаляване на данъчните задължения. В този смисъл, то е въпрос на данъчна политика, 
поради което има променливи характеристики във времето. По-същественото обаче е това, че 
избягването на данъците не е част от неформалната икономика, а умение за оптимално прилагане 
на съществуващото законодателство. За разлика от избягването на данъци, укриването на данъци 
е типична форма на „икономика в сянка“, а конкретните й проявления са неплатени данъци и 
осигуровки. 
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„икономиката в сянка“ има нееднакви ефекти върху отделните субекти - част от 

тях инициират сиви практики, други са пряко включени в тях, а трети нямат 

пряко касателство към сивите практики, но търпят вреди от действието на 

сивите. Затова „икономиката в сянка“ е едновременно и порицавана, и 

толерирана. В масовия случай се тълкува като обективен резултат от сложните 

трансформационни процеси в постсоциалистическите общества, като иманентно 

присъстващ елемент в съвременните общества. Това й придава особен статус на 

маскирана социална „легитимираност“ - да се говори за сивите практики не е 

осъдително, нито пък говорещият се излага на риск да бъде стигматизиран. В 

резултат, паралелната икономическа реалност се възприема от хората като тема, 

по която може и трябва да се говори открито. 

Но все пак, преобладаващото мнение е, че набирането на емпирична 

информация за сенчестите практики е съпроводено с „трудно говорене“ по темата 

и нежелание да се съобщават достоверни факти за дейността на изследваните 

субекти. Произтичащите от това особености в интервюирането на изследваните 

лица трябва да се вземат предвид при конструирането на инструментите и в 

последствие при теренната реализация на изследванията: 

1) Приема се все пак, че по тези теми хората говорят охотно, когато са в 

неформална среда. Когато биват поставени в ситуация на реално изследване, 

нещата придобиват други измерения. Изследването на табуирани теми е сред 

най-трудните методологически задачи, защото има реална опасност от 

получаване на недостоверна информация (изкривяване на информацията) в две 

посоки: 

а) Потърпевшите от явлението са склонни да преувеличават – обичайно и 

съвсем логично, потърпевшите имат склонност за описват изследваните теми-

табу в най-черните краски, а ако се търсят оценки – те са преобладаващо 

критични и крайно негативни; 

б) На другия край на скалата са „преките участници“ в практиките, 

засягащи темите-табу - тези хора обаче не желаят да говорят открито, в 

преобладаващия случай се подава информация, варираща в рамките на 

общоприетите клишета. Хората трудно са отпускат и ако говорят, то е в 

уклончиви наклонения, цитират се „чужди случки и чужд опит”. Ако в хода на 

изследването бъдат уловени в „споделянето” и прилагането на табуирана 



„Икономика в сянка“ 

303 

практика, хората търсят начини да аргументират и защитят своето поведение 

(легитимират своя поведенчески избор, като в преобладаващите случаи намират 

оправдание за своята съпричастност към една или друга нелегитимна практика в 

реално съществуващата житейска среда – законовата база, налични дефицити, 

принуди от различен характер, в това число икономическата принуда, напластени 

стереотипи и шаблони в мисленето на групата, към която принадлежи индивида 

и т.н.) За да бъдат взаимно „снети” изкривяванията на описаните по-горе два типа 

засегнати лица, в изследването като контролна група се вземат предвид мненията 

на категорията изследвани лица, които имат относително неутрална позиция 

спрямо изследваното явление – нито непосредствено засегнати, нито са в позиция 

на иницииращи. Техните оценки и мнения са относително неутрални, макар че 

тук има друг тип познавателна опасност – тези хора често възпроизвеждат 

клишетата и шаблоните, които циркулират най-масово в публичното 

пространство и социалната среда. Всичко това следва да се отчита и коригира в 

подходящи методически средства. 

2) Ето защо въпросите към изследваните лица се формулират така, че да 

позволят свободното изразяване на мнения и оценки, без сугестии от страна на 

интервюера или самия инструмент. В инструментите се прилагат множество 

проективни техники и се залага на споделянето на опита от общуването с 

неизрядни работодатели. 

3) Изследваните лица се поставят в ситуацията на „добрите, изрядните 

икономически играчи”, които споделят свои впечатления за сивите практики в 

техния бранш или в икономиката като цяло. Този подход се прилага и спрямо 

работодателите, и спрямо населението. Противно на някои очаквания, че този 

подход няма да работи, изследванията показват много добро възприемане на 

построените по този начин изследователски инструменти - минимална 

резистентност спрямо задаваните въпроси и много висока степен на споделяне на 

информация (съобщаване на факти, реални случки, описание на сиви практики). 

4) При формулирането на въпросите и скалите с отговори се има предвид 

също така склонността на хората да използват шаблоните и клишетата като 

добър, спасителен вариант за „бягство” от достоверен отговор, особено когато 

става дума за деликатни теми и въпроси. Така например, при търсенето на оценки 

за количествените параметри на сивия сектор се предлагат подходящи скали за 
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оценка, така че всяко интервюирано лице да има реална възможност да изрази 

мнението си. Също така, когато се търси информация за степента на одобрение и 

включеност в сивите практики, се използват релевантни въпроси и скали, с които 

да се прецизират отделните нюанси в оценките и да се улови богата гама от 

възможни оценки и настроения. 

5) За осигуряване на сравнимост на данните от националните 

представителни изследвания, в инструментите са включени общи за 

изследванията въпроси - в идентичен или модифициран вид. 

Всички ключови въпроси (това са въпросите, с които се набира съществено 

важната първична информация по проекта) предварително се тестват при 

дълбочинните интервюта и фокус груповите дискусии под формата на работни 

изследователски и анкетни въпроси. Тяхната изследователска работоспособност 

се оценява и в случаите, когато е било необходимо, се правят адекватни корекции, 

така че да се постигне максимална работоспособност на въпросите. Блоковата 

структура на въпросника се съобразява с изискването да се създаде доверие към 

изследователя, да се осигури плавен преход между темите, да се поддържа добър 

общ фон и условия за спокойно изследователско общуване отговор, да не се 

допуска преумора или загуба на внимание в хода на отговарянето. 

И едно последно, но особено важно уточнение. Когнитивните тестове, в 

това число фокус груповите дискусии и пробните дълбочинни интервюта 

показват, че в изследователските инструменти е най-добре да се използва 

терминът „сива икономика”. Например, в началото на въпросниците, които 

проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ използва, 

изрично е записано следното пояснение: „В това интервю ще става дума за 

сивата икономика в България. Както знаете, под сива икономика се разбира 

производството и предлагането на стоки и услуги, при което се избягва (изцяло 

или частично) плащането на данъци, осигуровки и други задължения към 

държавата.“81 Интервюерите се инструктират да не започват интервюто преди да 

се убедят, че лицето е разбрало какво се подразбира под сива икономика. Това 

условие е важно от гледна точка на отграничаването на сивата икономика от 

криминалната, а също така и несмесването й с домашното стопанство. 

                                                 
81 Социологическите инструменти за изследванията по проект „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика“ са публично достъпни на сайта на проекта: www.ikonomikanasvetlo.bg. 
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Графичното оформяне на анкетните въпроси и въпросниците. Важен 

елемент от композирането на изследователските инструменти е графичното 

оформяне на анкетните въпроси и на инструментите като цяло. С оглед създаване 

на необходимите условия за набиране на търсената информация, се спазват 

всички изисквания към графичното оформяне на инструментите. Строго се 

следват следните основни принципи: 

1. Отчетливо разграничение на тематичните блокове, преходите и 

навлизането в нова тема; 

2. Ясно визуално отграничаване на въпросите, инструкциите и скалите с 

отговорите; 

3. Използване на различни шрифтове и различни стилове на форматиране, 

с което да се откроят бележките за интервюера. 

Инструментите за националните представителни изследвания се 

изработват в подходящ графичен стил и унифицирани шаблони за оформяне на 

анкетните въпроси. 

5.4. Особености в конструирането на изследователските 

инструменти за уеб-базираните анкетни допитвания 

В разработената изследователска стратегия за емпирично изследване на 

„икономиката в сянка“ се отделя специално място на онлайн анкетното 

допитване. Особеностите в технологията на онлайн-анкетните методи със 

самопопълване (уеб-базираните анкетни допитвания) поставят специфични 

изисквания към конструирането на изследователския инструментариум. 

Основният инструмент за набиране на търсената емпирична информация се 

оформя като Анкетна карта. 

При разработването на онлайн анкетите за целите на емпиричното 

изследване на „икономиката в сянка“ се прилагат най-добрите методологически 

традиции в конструирането на изследователски инструменти за масови 

допитвания. Проблемът, обаче е, че в българската социологическа практика 

онлайн-изследванията и уеб-базираните анкети са все още слабо разработена 

територия. Макар че практиката познава немалко успешни опити в това 

отношение, онлайн анкетите (в частност, уеб-базираните анкети) си остават една 

от най-предизвикателните в методологическо отношение сфери. 
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Предизвикателствата идват по няколко линии: 1) методологическа 

неразработеност на конструирането на онлайн анкетите, 2) все още скромен опит 

в дизайна на онлайн анкети по конкретни познавателни казуси, 3) пълна липса на 

каквито и да е онлайн анкети по темата неформална икономика. Всяка от тези 

три групи предизвикателства изисква много сериозна методологическа 

предварителна работа, с оглед успешното разработване на инструменти, които да 

гарантират набирането на достоверна индивидуална информация за 

„икономиката в сянка“. 

При анкетните методи с електронна анкетна карта (HTML-уеб-базирана 

анкетна карта) възникват допълнителни методологически предизви-

кателства, свързани със специфичната форма на анкетното допитване 

(онлайн форма) и произтичащите от това особености при провеждането на 

самото допитване. Могат да се разграничат две групи методологически 

предизвикателства. 

Първата група предизвикателства е свързана с програмирането и 

дизайна на онлайн анкетната карта. Основното изискване при 

програмирането82 на анкетната карта е да се избере такъв модел, който в 

                                                 
82 Тук се дава пример с информационния интерфейс, разработен за целите на проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. От гледна точка на техническата 
изпълнимост на онлайн анкетните проучвания, съществени се оказват следните основни 
характеристики на информационния интерфейс: 
1. Системата да е удобна за използване, с интуитивен и лесен за възприемане графичен 
потребителски интерфейс – желаещите да попълнят анкетната карта могат лесно да се 
ориентират в сайта и следвайки указанията, да открият интересуващата ги анкетна карта (в 
зависимост от конкретната си позиция в системата от икономически отношения и на пазара на 
труда, лицата могат да попълнят анкетна карта за работодател, за работник/служител или общо 
за населението). 
2. Потребителският интерфейс да е хомогенен и еднотипен, със стандартизирани контроли и 
визуални елементи, с цел бързо усвояване и лесно използване. 
3. Потребителският интерфейс да е WEB-базиран, да работи на всички популярни интернет-
браузъри и да не изисква инсталиране на софтуер на отделните потребителски работни места. 
4. Потребителският интерфейс да поддържа утвърдения стандарт за кирилица UTF8, което е 
гаранция, че информационната среда няма да създава технически затруднения на лицата, 
желаещи да попълнят анкетната карта. 
5. Интерфейсът да поддържа система за идентификация на потребителите с помощта на 
потребителско име и парола при необходимост. 
6. Интерфейсът да има добре развита концепция и механизъм за регистриране на потребители, 
определяне на техните права, роли и съответно допустими функции в потребителския интерфейс.  
7. Интерфейсът да има административен интерфейс за поддържане на системни данни, 
номенклатури, потребители и права. В случая с анкетните карти, това гарантира недопускане на 
злоупотреби и коректно попълване на формите за анкетните карти. 
8. Системата да дава възможност за интеграция с други системи за евентуални бъдещи 
разширения и автоматично използване и обмен на данни от други институции. Системата да 
поддържа възможности за импорт и ескпорт на данни в стандартен XML-формат (ST.66) – това са 
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максимална степен да съответства на средното ниво на социално демографски 

характеристики на потенциалните потребители. Има различни базови модели на 

програмиране на този тип анкетни карти. В нашия случай е възприет модел на 

програмиране, при който цялата анкетна карта може да бъде разгледана от 

респондентите – анкетната карта се „отваря” пред респондента още при първото 

„кликване” върху бутона на избрания вид анкетна карта и е изцяло видима, 

лицето може спокойно да я разгледа от първия до последния анкетен въпрос, да 

се върне към началото на анкетната карта и да я попълни. Може да се връща и да 

коригира свои отговори. Вградени са автоматични логически контроли, с което се 

улеснява попълването на анкетната карта. 

Когато анкетната карта е уеб-базирана, задължително се завършва с опция 

за запис на данните. След като лицето отговори на всички анкетни въпроси, 

автоматично са появяват опции за „край” (запис) на анкетата или за „отменяне” 

на въведените данни. За да се отговори на тези изисквания, анкетната карта се 

програмира по такъв начин, че да осъществява интерактивна обратна връзка с 

изследваните лица в реално време – например, системата уведомява лицата за 

пропуснати отговори на въпроси. Когато лицето поиска да направи „запис” на 

своите отговори, системата автоматично проверява дали всички въпроси имат 

отговори и ако да, приема записа на данните, а ако не - известява лицето да се 

върне и му посочва точно кои въпроси са останали без отговор. Така 

конструираната анкетна карта създава методологически гаранции, че по всички 

анкетни въпроси ще се събере информация, а също така се вгражда своеобразна 

                                                                                                                                                         
общо изискуеми характеристики на интерфейса, но специално по отношение на онлайн анкетните 
карти тя гарантира съхраняването и безпрепятствения пренос на данните от попълнените 
анкетни карти към други обработващи програми за данни. 
9. Системата да използва утвърдени стандарти за достъп до данните, за изграждане на бизнес-
логиката и потребителския интерфейс, за евентуален обмен на данни с други системи. Примери за 
такива стандарти са: SQL, JDBC, JNDO, Java Servlets, JSP, JSF, HTML, JavaScript, XML, SOAP, WEB 
services, .NET, ODBC и др. 
10. Системата да предвижда мерки за сигурност на данните, което от гледна точка на гарантиране 
конфиденциалността на набираните емпирични данни е ключово изискване. 
11. На база на текущите данни да има технологична възможност за генериране на справки по 
набор от комплексни критерии. Това означава, че набраните емпирични данни могат лесно да се 
прегрупират, така че да се създадат профили и клъстери по предварително зададени признаци 
или критерии. 
12. Предоставена възможност за създаване на архиви с цел възстановяване, а промените и 
достъпът да бъдат одитирани. Това свойство на интерфейса дава допълнителна гаранция за 
сигурност на събираните данни – както от гледна точка на запазването на масива от данни във 
виртуалното пространство, така и от гледна точка на спазване условията за конфиденциалност на 
събраната емпирична информация. 
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деликатна методическа „контрола” за коректността на лицето. Ако изследваното 

лице реши да остави някой въпрос без отговор, системата ще го върне обратно и 

ще му напомни за „пропуска”. Практиката показва, че този вид деликатно 

напомняне има много по-силен ефект върху респондентите, отколкото дори при 

лични контакти и интервюиране „лице-в-лице”. 

Втората група методологически предизвикателства е по отношение 

формулирането на анкетните въпроси и опциите за отговаряне. Тъй като 

онлайн анкетното допитване предполага самостоятелно попълване от 

изследваните лица, анкетната карта трябва да е изработена на най-високо 

технологично ниво – в нея се записват ясни, кратки и разбрани въпроси, без 

двусмислени формулировки, без сугестивни изрази, без сложни думи или 

понятия, изискващи специална подготовка на лицата. Въпросите не трябва да 

засягат личните пространства на лицата, защото това най-вероятно ще ги 

отблъсне и може да бъде причина за прекъсване на попълването на анкетната 

карта. Предвид реалните опасности от изкривяване на подаваната информация, 

за целите на онлайн анкетните проучвания въпросите се конструират много 

внимателно. 

Задължителните правила, които по принцип са валидни за дизайна на 

анкетни карти и формулирането на анкетни въпроси, трябва да се спазват още по-

стриктно при конструирането на уеб-базираните анкетни карти. За целта: 

 Анкетната карта започва с добре премислени уводни думи. Това е 

ключовият момент за спечелване на попадналите в извадката лица. 

Кратко и ясно, изследователят обяснява целта на изследването, каква 

информация се събира и как ще се използва по-нататък. Желателно е да 

се намерят ключови думи за мотивирането на изследваните лица да 

вземат участие в изследването и да отговарят искрено. Това е трудна 

задача и тук изследователят използва своя опит и въображение; 

 Анкетната карта се структурира ясно и се оформя прецизно в 

графично отношение. Ако се налага да има преходи и да се прескачат 

въпроси, това трябва да се направи пределно ясно - с други шрифтове, с 

други цветове и т.н. Дават се кратки и недвусмислени указания към 

лицата за начина на отбелязване на избраните от тях отговори; 

 Ако се прецени за целесъобразно, в анкетната карта могат да се включат 
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таблични въпроси, но тяхното оформяне трябва да се направи 

максимално прецизно, така че изследваните лица да могат напълно 

самостоятелно да се ориентират при попълването на опциите в 

таблицата, да намират „своя”отговор без затруднение и да се движат 

лесно между отделните опции на табличния въпрос. Тук е 

задължително да се предвиди работеща скала от отговори към 

подвъпросите – такава скала, която обхваща възможните опции за 

отговор без да обърква лицата и без да създава у тях усещане за 

припокриващи се възможности за отговор; 

 При формулирането на въпросите се прилагат всички задължителни 

методически правила за конструиране на въпроси, като се вземе 

предвид предполагаемото средно ниво на единиците за изследване 

 Анкетната карта не бива да съдържа повече от 20 - 25 въпроса, в това 

число въпросите от социално демографския блок. 

С оглед на значимостта на емпиричните данни, набирани с онлайн 

анкетите, разработването на онлайн анкетните карти е желателно да се направи 

в режим на консултации и диалог между различните нива експерти, работещи по 

проблематиката. Междинните версии на анкетните карти е добре се обсъдят в 

дискусии от типа „мозъчни атаки”, да се направят тестове (пробни попълвания) 

на трите версии на анкетните карти и да се дискутира тяхната работоспособност. 

Ключов елемент в този процес е релевантността на онлайн анкетните карти за 

набиране на емпирична информация, позволяваща набирането на достоверна 

информация за обекта на изследване. 

За да се провери до каква степен методът е релевантен за изследваните 

съвкупности, се прави цялостно апробиране на всички елементи – 

организацията на изследването, „хостването” на анкетните карти на Интернет-

страницата, администрирането на процеса по попълване на онлайн анкетните 

карти, администрирането на данните, скоростта на изпълнение на планирания 

обем от потенциални респонденти. Специално се тестват рисковете и 

евентуалните проблеми с достъпа до уеб.базираната анкетна карта и 

попълването й в реално време, работоспособността на анкетната карта, 

прехвърлянето на данните в SPSS-макети, обработването на данните. След 

приключването на предварителните тестове, се изготвя цялостна методическа 
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оценка на релевантността на метода и качеството на получените данни. Следва 

същинското изследване, при което анкетните карти се попълват абсолютно 

самостоятелно от лицата и този път емпиричните данни се използват за анализи 

и сравнения с резултатите от предходно проведените социологически 

изследвания. 

От гледна точка на успешното практическо реализиране на онлайн анкетно 

допитване и постигането на контрол върху процеса на набиране на информация, 

изследователят може да се избере вариант, при който се генерира 

предварителна извадка. Работещ вариант за работодателите например е да се 

изготви типологична извадка от 500 единици (на браншово равнище) и за 

селектираните единици да се генерира база с персонални уникални данни 

(БУЛСТАТ-номерата) за единиците в извадката. От изследваните лица се изисква 

при отварянето на анкетната карта първо да посочат своя БУЛСТАТ и след като 

получат потвърждение от системата за валиден БУЛСТАТ, да преминат към 

попълването на анкетната карта. При този подход изследователят има реален 

поглед върху процеса на изпълнение на извадката и може да вземе допълнителни 

мерки – например, да подкани подлежащите на изследване лица да посетят сайта 

за попълване на анкетната карта, да им окаже допълнителна помощ, ако такава е 

необходима. Другото предимство в случая е възможността от набиране на 

представителна информация - ако планираната извадка бъде изпълнена 

стриктно, събраната информация има представителен характер по отношение на 

типологизиращите критерии. 

Набраната при уеб-базираното анкетно допитване информация се използва 

като допълваща или обогатяваща отделни аспекти от обекта на изследване, но 

без да й се придава генерализираща познавателна стойност. 

§6. Програма за обработка на емпиричната информация 

За създаването на предпоставки за запазване достоверността на 

индивидуалната информация при превръщането й в съвкупна информация, в 

рамките на специализираните изследователски методологии се разработва 

отделен елемент, касаещ обработката, анализа и обобщението на емпиричната 

информация. 

Характерът, видът и познавателният потенциал на набираната при 
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изследванията емпирична информация се различават съществено в зависимост 

от методите, с които се получава информацията. В съответствие с възприетото 

разграничение на методите за набиране на информация на количествени и 

качествени, най-общо се получават два типа информация – количествена 

съвкупна информация от количествените изследвания и текстова 

информация от качествените изследвания. Спрямо двата типа информация се 

прилагат релевантни методи за обработка и анализ. 

6.1. Обработка и анализ на съвкупната информация 

 от количествените изследвания 

За всяко отделно изследване, събраната информация се въвежда под 

формата на индивидуални електронни записи и така се генерира масив от 

съвкупна емпирична информация. Информационните масиви се анализират с 

помощта на програмния пакет за статистико математическа обработка на 

информация от социологически изследвания (SPSS). Предварително се извършват 

задължителни за този род обработка процедури (чистене на системните файлове, 

сортиране по определен вид критерии, допълнително кодиране и прекодиране). 

Създава се т.н. системен файл, който по своето съдържание представлява 

числовото изражение на съвкупната емпирична информация. 

Съвкупната информация се анализира със статистико математически 

методи за анализ и обобщение. Традиционно, тук най-напред се прави едномерно 

разпределение на стойностите по изследваните признаци, с което реално се 

установяват значенията на изследваните признаци. Препоръчваните основни 

методи за анализ тук са 1) методът на групировките чрез едномерни и 

многомерни разпределения на анкетираните; 2) изчисляване на обобщени 

абсолютни и относителни показатели; 3) за проверка на хипотези за линейност 

на връзките се прилага Mautel-Haenzel-test; 4) за изследване на връзки и 

зависимости се изчислява коефициент на Крамер; 4) за проверка на разликите 

между относителните дялове се използват релевантни статистически тестове. 

Същинският анализ обаче тепърва започва. В зависимост от възприетия 

модел за анализ на връзките и зависимостите, се прилагат подходящи методи. В 

конкретния случай за целите на анализа на съвкупната информация от 

изследванията на „икономиката в сянка“, проверката на хипотезите за 
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съществуващи различия в оценките, мненията и нагласите на изследваните 

съвкупности се осъществява с помощта на статистически методи за изследване на 

фактори и факторни влияния. Такива са 1) 
2 -методът на К. Пирсън (за оценка 

на прилики, контрасти и факторни влияния, отразени в двумерните 

разпределения), 2) 
2 -критерият, който е приложим в случаите, когато 

двумерното разпределение е с еднакъв брой редове и колони; 3) коефициентът на 

Крамер V, приложим при неравен брой редове и колони; 4) коефициенти на 

корелацията при линейна форма на връзката, изчислени по формулата на 

Пирсън-Браве; 5) коефициентът на максималното правдоподобие (Maximum 

likelihood) за разпределенията, значително отклоняващи се от т.нар. нормално 

(Гаус-Лапласово) разпределение. 

Резултативните центрове, спрямо които се изследват връзките, са 

следните: 

1) Включеност в сиви практики; 

2) Готовност за включване в сиви практики; 

3) Одобрение/неодобрение към проявленията на „икономиката в сянка“; 

4) Съдържание на оценките за количествените дялове на „икономиката в 

сянка“; 

5) Нагласи и готовност за провеждането на превантивни мерки за 

овладяването на неформалната икономика и „икономиката в сянка“ в частност; 

6.) Оценки за характера и посоката на предлаганите мерки за превенция на 

неформалната икономика. 

Очакваните факторни влияния варират в зависимост от конкретно 

изследваната съвкупност. 

А) За работодателите. 

Хипотетично се очаква принадлежността към различните браншове, типът 

трудова заетост и спецификата в реализирането на производствените дейности, 

големината на фирмата и ветрилото от интересите им в международен и 

национален план да действат като фактори върху различната степен на 

възприемане, включеност и толериране на неформалната/сивата икономика от 

страна на работодателите. Очаква се също така, по-големите и икономически 

стабилни фирми и предприятия да бъдат по-критични по отношение на 
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дефинирането на самото явление неформална/сива икономика, както и да бъдат 

по-настойчиви в исканията си за провеждането на ефективни превантивни мерки 

за овладяване на неформалната/сивата икономика. 

Б) За населението и за работниците/служителите. 

Хипотетично се очаква различната квалификационна степен, трудовата 

заетост, възрастта, семейното положение, общият жизнен стандарт, статусът в 

структурата на предприятието, заеманата позиция и възможностите за 

извършване на труд, както и местоживеенето да действат като фактори върху 

различната информираност и включеност на населението и работниците/ 

служителите в проявленията на сенчестата икономика. Аналогични са 

очакванията за връзките на образователния статус с оценките, отношението и 

мненията за „икономиката в сянка“ като явление, за нейните основни проявления 

и за възможните мерки за превенция. 

В специализираната литература въпросите за методите за обработка на 

съвкупната информация са изчерпателно разработени. Добре известно е, че за да 

бъде един метод валиден и приложим, в изследователската постановка трябва да 

са осигурени условия за прилагането на съответния метод. 

При обработката на съвкупната информация първоначалните едномерни и 

двумерни разпределения представляват само началото на последващи средства, 

чрез които се изследват множество фактори и причини. Първоначалните 

двумерни разпределени сами по себе си са интересни от познавателна гледна 

точка, но те показват само първа, обща идея за това какви връзки и зависимости 

съществуват между включените в анализа отделни променливи. 

Например, един критерий за това, че има скрита връзка или влияние на 

други, невключени признаци, е наличието на статистически значими, но малки по 

стойност коефициенти на Крамер V2. Поради това, че няма „чисти връзки”, може 

да се създаде погрешното убеждение, че при анализа на връзките в социалната 

област коефициентите на Крамер по принцип са малки.  

Критерият х2 показва наличието на връзки „на повърхността“ - без да 

отчита влиянието на останалите признаци, които биха могли и реално оказват 

влияние върху установената зависимост. 

Целта на следващия анализ е да се идентифицират тъкмо тези скрити 

причини, които оказват влияние върху първоначално установена зависимост 
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между Y и х. В контекста на обработката и анализа на съвкупната информация от 

изследването на „икономиката в сянка“, търсенето на скритите причини, стоящи 

зад очевидно проявяващите се зависимости, е критично важно. Когато 

предварително се знае, че в анализа участват множество променливи и задачата е 

да се намерят зависимости между всичките или повечето от тях, тогава се 

прилагат методи за разкриване на множествени зависимости. Такива са 

регресионният анализ, корелационният анализ и дисперсионният анализ. 

Какви методи ще се приложат зависи от това с какви скали е направено 

измерването. В случаите, когато са използвани метрични скали, най-подходящи са 

корелационният и регресионният анализ, които са и взаимосвързани. Особено 

подходяща е нелинейната форма на регресионния анализ, която дава възможност 

да се установяват нелинейни зависимости. Впрочем, в литературата се приема, че 

повечето зависимости в социалния свят са именно нелинейни, което силно 

затруднява тяхното установяване. Една от причините е, че така наречените 

независими променливи всъщност са взаимно свързани помежду си. Затова 

тяхното пряко установяване е затруднено. 

Практическото приложение на приложение на регресионния анализ обаче 

изисква зависимата променлива да е нормално разпределена, а в повечето 

изследователски ситуации не е така. Съществува освен това ограничение на броя 

на признаците, които могат да се включат в регресионното уравнение (Молхов, 

2012). Корелационният анализ пък е приложим само при наличие на линейна 

връзка, а тъй като при изследването на неформалните икономически дейности се 

очаква връзките на бъдат нелинейни, това силно стеснява възможностите за 

приложението на метода. 

За изследване на единични и множествени връзки традиционно се прилага 

дисперсионният анализ. Счита се, че методът дава най-добри резултати, ако Y е от 

силните скали, а х от слабите скали. В контекста на разработения теоретичен 

модел за изследване на „икономиката в сянка“ дисперсионният анализ е 

инструментално полезен, тъй като позволява свързването на данни, получени с 

различни по сила скали. По принцип дисперсионният анализ е препоръчителен 

при анализ на каузални връзки и други факторни връзки, особено при 

диагностичните социални изследвания, затова приложението му в конкретния 

случай изглежда добро решение. Въпросът е обаче да се изпълни условието за 
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адитивност на модела на връзката между Y и х (липса на интеракция), което 

прави възможно и допустимо прилагането на дисперсионен анализ. В част от 

случаите това условие не може да бъде изпълнено и тогава, както се препоръчва в 

литературата, се предприемат процедури по трансформиране на променливите, 

така че моделът да изпълни условието за адитивност (Съйкова, 2005: 277-279). 

Освен посочените методи, за изследване на зависимостите и връзките 

между променливите могат да се приложат и така наречените качествени 

варианти. Такива са например дисперсионен анализ с рангове на Кръскал-Уолис и 

Фридман, качествен регресионен анализ по Миркин83, качествен факторен анализ 

по Трофимов. Примери за тяхното приложение в българската социология са 

посочени от Молхов (Атанасов, Молхов, Съйкова, Ченгелова, Георгиева, 2004; 

Молхов, 2012). 

За обработката на съвкупната информация от емпиричното изследване на 

„икономиката в сянка“ са релевантни и така наречените методи за изучаване на 

поведението и динамиката на една система. Примери за такива методи са 

методът за изследване на операциите (Венцел, 1988) и методите на т.н. нелинеен 

анализ, който включва приложение на теорията на игрите и теорията на хаоса 

(Coleman, 1994). 

В контекста на общата логика на настоящия труд е важно да се подчертае, 

че установяването на причинно следствените връзки и факторните влияния е 

свързано с решаването на редица трудности. Като начало, за изследователя е 

критично важно да прави разлика между връзки, фактори и причини. В 

литературата се отделя специално внимание на изясняването на каузалните 

зависимости и факторните връзки и се приема, че причината е частен случай на 

факторната връзка (Съйкова, 2005). Подробно се осветлява разбирането на 

факторите и нееднозначното им тълкуване. „С известна условност тук приемаме, 

че едно явление (х) е фактор за друго явление (Y), ако х предхожда или съпровожда 

ефектите в Y по време и ако Y се намира в неслучайна (статистически значима) 

връзка с х. От стати5стическа гледна точка това означава, че на емпирично ниво 

                                                 
83 Авторът е един от най-изтъкнатите представители на Новосибирската школа в 
математическото моделиране, обработка и анализ на данни от емпирични социологически 
изследвания. 
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съвместното разпределение на единиците на съвкупността по признаците х и Y не 

противоречи на хипотеза за зависимост между тях. Причината се разглежда 

като частен случай на факторна връзка. 

В случая факторът се приема като сборно понятие, което изразява 

различни неща и може да бъде: 

първо, пряка причина за резултата, т.е. за промените в следствието Y. 

Тогава факторът изразява каузална зависимост - примерно връзката между 

безработицата и бедността. 

второ, условие, което усилва/отслабва, понякога дори може да унищожи 

напълно ефекта от влиянието на дадена причина върху някакво следствие. 

Фактор, усилващ влиянието на безработицата върху бедността е броят на 

издържаните деца в семейството. Иначе децата сами по себе си не са пряка 

причина за бедността. 

трето, явление, което нито е причина, нито е условие за нейната проява, 

но заедно със следствието „зависи“ от трета причина, което създава илюзия за 

връзка, която всъщност не съществува. Например добрата перспектива за 

кариерата на работник (когато е осъзната и ценена) е едновременно причина и за 

повишаване производителността на труда, и за удовлетвореността от 

работата.“ (Съйкова, 2005: 167).  

Приведеният цитат е обширен, но той е необходим, за да покаже, че 

установяването на факторните връзки и причинно следствените връзки е сложен 

процес, изискващ прецизен предварителен модел на връзките и зависимостите. 

От гледна точка на получаването на цялостна картина на модела на 

връзките и зависимостите при формиране толерантността на стопанските 

субекти към „икономиката в сянка“, най-обещаващ е методът на структурно 

моделиране (SEM –  Structural Equation Modeling). В българската изследователска 

практика методът е използван успешно за емпиричната проверка на 

приложимостта на модела за изследване на етнокултурната толерантност във 

военната организация (Янакиев, 2009). „Това е мощен метод84. за анализ на връзки 

и зависимости, който съчетава възможностите на факторния анализ, 

корелационния анализ, множествената регресия и пътечковия анализ. Методът 

                                                 
84 Structural Equation Modeling. Carolina State University, Public Administration Program, retrieved from: 
http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/structur.htma.htm, accessed on 09.12.2008. 

http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/structur.htma.htm
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дава възможност да се сравняват алтернативни модели и да се избере най-

добрият от гледна точка на това, до каква степен възпроизвежда ковариацията в 

матрицата от данни (Model Fit).“ (Янакиев, 2009: 278-279). Приложението на 

метода изисква две нива на оценка -  потвърждаващ факторен анализ и оценка на 

структурния модел. Условията за приложението на метода SEM са 1) изискването 

за многомерно нормално разпределение на променливите, включени в модела; 2) 

достатъчно голям обем на извадката (минимум 200 респондента); 3) нивото на 

измерване (препоръчително е да се използват метричните скали, но също така се 

допуска използването на рангови скали и дихотомни скали, ако това има 

съдържателен смисъл). За приложението на метода се използват специализирани 

софтуерни продукти като AMOS 16. За приемане или отхвърляне на модела, т.е. за 

оценка на неговата адекватност, задължително е представянето на четири 

индекса - 1) Goodness-of-Fit Index (GFI), 2) Comparative Fit Index (CFI), 3) 

Standardized Root Mean Square Residuals (SRMR) и 4) Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA). (Янакиев, 2009: 280-282). 

Ако бъде приложен коректно, методът позволява едновременното 

изследване на цялото множество от включените в анализа признаци. Тъкмо това 

му качество го превръща в оптималният модел за изследване на връзките и 

зависимостите при емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“. Методът 

може да бъде приложен за всяко от проектираните в рамките на настоящата 

изследователска стратегия относително самостоятелни социологически 

изследвания. 

6.2. Обработване и анализ на информацията от качествените методи 

Анализът на информацията от качествените методи подлежи на съвсем 

друг вид обработване. В резултат от реализирането на изследванията с 

качествени методи се създават значителни по обем текстови документи: 

стенограми от проведените фокус групови дискусии, резюмета на дълбочинните 

интервюта в 11-те бранша, стенограми от дискусиите от типа „мозъчни атаки“ и 

текстови записи на експертните оценки. Този вид информация постъпва под 

формата на аудио и визуални записи, а експертните оценки се набират по 

електронен път. 

Основният проблем тук е как да се справим с количеството текстове, как да 
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извлечем в максимална степен нужната ни информация и как да анализираме 

данните. 

За целта още на етапа на планирането на качествените методи се 

изработват насоки за провеждане на самия анализ. В тези насоки трябва да се 

опише кой блок въпроси по какъв начин ще се интерпретира. Втората стъпка е да 

се разработи система от кодове, с които да се кодират отделните смислови 

значения. След това всеки един документ (стенограма, резюме и др.) се изчита 

внимателно и се кодира по горната схема. Едва тогава може да се пристъпи към 

същинския анализ. Предвид огромния обем на постъпващата информация, 

изследователският екип си разпределя провеждането на анализ по отделните 

тематични блокове. Това е добър ход, тъй като всеки член от екипа се 

концентрира върху определен проблем и го изследва в дълбочина. При самото 

писане на анализа се използват цитати, илюстриращи и подкрепящи направените 

изводи. Това придава по-голяма стойност на анализа, а пък за поръчителя е важно 

да види и начина, по който участниците са изразили своето мнение или позиция. 

Интерпретацията на събраната информация се извършва в контекста на 

възприетия общ концептуален модел за „икономиката в сянка“ – разбирането на 

нейната същност, компоненти, взаимодействия и факторни влияния. В този 

контекст се „поместват“ съобщените от изследваните лица лични впечатления, 

разкази и така се реконструират траекториите на „случването“, възприемането и 

оценяването на сенчестата икономика. Оставя се обаче опция за улавянето на 

други, различни от възприетите допускания, интерпретативни схеми, които 

добавят уникалност и живост в описанието на „икономиката в сянка“. Някои от 

идеите, родили се в непосредственото общуване с изследваните лица, 

впоследствие се използват за оптимизиране и обогатяване на инструментите на 

последващите изследвания. 

§7. Контролните действия – предпоставка и гаранция за качественото 

реализиране на изследователската технология 

7.1. Обосновка на системата от контролни действия 

При разработването на изследователска стратегия за емпиричното 

изучаване на „икономиката в сянка“, един от ключовите въпроси е 

обосноваването и конструирането на система от контролни действия. 
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Всеки уважаващ себе си изследовател включва в програмата на 

емпиричното изследване методически проверки, с които цели да покаже 

качеството на извършената изследователска работа. Обичайната практика обаче 

е да се проверяват отделни елементи от методиката или дори само крайните 

продукти от емпиричното изследване, като разработването на теоретичния 

модел, конструирането и апробирането на изследователските инструменти и 

подходи много рядко биват обект на контролни действия. 

В българската изследователска практика контролните действия са обект на 

целенасочено и изключително сериозно осмисляне, в резултат на което е 

създадена цялостна концепция за контролните действия при ЕСИ (Атанасов, 

1990). Силата на предложената концепция е в това, че за пръв път се обосновава и 

разработва идеята за цялостна система от контролни действия, обхващаща 

всички етапи от подготовката, провеждането на ЕСИ и анализ на получената 

информация. „Контролните действия представляват система от методически 

проверки, чрез която се установява доколко е осигурена и реализирана на терена 

достоверността на индивидуалната и съвкупната информация, набирана при 

ЕСИ. Тази система започва да действува още в хода на подготовката на работния 

проект , продължава по време на генералното изследване на терена и приключва 

малко след набирането на индивидуалната информация.“ (Атанасов, 1990: 159) 

Изграждането на контролните действия се разглежда в контекста на 

дефинирането на понятието „достоверност“ и в този смисъл контролните 

действия се структурират от гледна точка на създаването на методологическите 

предпоставки за получаване на достоверна индивидуална и съвкупна 

информация. „Свързването на контролните действия в система позволява да се 

избегнат посочените недостатъци на частния контрол. При тази система се 

създава вътрешна връзка между различните методически проверки, така че да се 

реализира крайната цел на контролните действия. Тази цел е да се получат 

емпирични доказателства, чрез които изследователят да оцени доколко е 

осигурена и каква е постигнатата достоверност на набраната на терена 

индивидуална съвкупна информация при провеждането на ЕСИ.“ (Атанасов, 1990: 

160). 

Разгледаната концепция за контролните действия като система от 

взаимосвързани методически проверки служи като отправна концептуална 
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основа за обосновката на контролните действия при разработването на 

изследователска стратегия за емпиричното изследване на „икономиката в сянка“. 

Системата от контролни действия е един от иманентно присъщите елементи 

при проектирането и практическото приложение на релевантни 

изследователски дейности. 

Методологията за емпирично изследване на „икономиката в сянка“ е 

сложна съвкупност от множество изследователски дейности, намиращи се в 

органична взаимосвързаност и експлицитно субординирани отделни 

изследвания. Тяхната качествена концептуална подготовка, практическата им 

реализация и анализът на събраните масиви емпирични данни биха били 

немислими без конструирането на цялостна система от контролни действия. 

В контекста на концепцията на Атанасов за достоверността и контролните 

действия, в конкретния случай се конструират три основни вида контролни 

действия: 

а) контролни действия, свързани с разработването на общата методология 

на емпиричното изследване на „икономиката в сянка“ и разработването на 

специализираните методологии за системата от социологически изследвания 

(подготовката на работния проект на ЕСИ); 

б) контролни действия, свързани с получаването на индивидуална 

информация, които от своя страна се разграничават на текущ и окончателен 

контрол. Текущият контрол се изразява в методически проверки за 

практическото реализиране на методологическите постановки и методическите 

решения за провеждане на ЕСИ. Окончателният контрол се осъществява след като 

изследването е приключило на терена (най-вече, логически оглед на носителите 

на индивидуална информация, допълнително кодиране и други необходими 

проверки); 

в) контролни действия, свързани с обработката на индивидуална 

информация и получаване на съвкупната информация. 

„Колкото е по-богата програмата и методиката на ЕСИ, пише Атанасов, 

толкова по-разнообразни и пълни проверки могат да се направят.” И пак там: „От 

друга страна, съдържанието на контролните действия се определя и от 

амбицията и умението на изследователя да организира разнообразни проверки, с 

които да докаже на какво равнище е провел ЕСИ.”(Атанасов, 1990:165). 
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Авторското виждане е, че конструирането на цялостна система от 

контролни действия е един от аспектите на възприетия в настоящия труд 

холистичен подход. За целта при разработването на методология за емпиричното 

изследване на „икономиката в сянка“ в рамките на всеки отделен етап се 

обосновават адекватни контролни действия. Те представляват съвкупност от 

специфични методически проверки и контроли, прилагането на които създава 

предпоставки за целесъобразното и качественото извършване на проектираните 

дейности. Контролните действия са органично вплетени в тъканта на всеки един 

етап и тяхното представяне ще следва логиката на познавателния процес при 

емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“. 

7.2. Система от контролни действия 

В рамките на разработената изследователска стратегия са проектирани 

разнообразни методически проверки, всяка от които е съобразена с особеностите 

на извършваната дейност, кореспондира с целите, задачите и функциите на 

провежданото изследване, с характера на търсената емпирична информация и 

особеностите на единиците за изследване (социодемографски профили и 

специфично място в системата от социално икономически отношения). 

За осъществяването на всеобхватен контрол върху всички елементи на 

изследователската методология и технологията за нейното прилагане, се 

заимстват идеи от инструмента DESAP (Development of a Self Assessment 

Programme). Този инструмент е специално разработен за унифициран 

систематичен контрол върху качеството на изследванията, провеждани в рамките 

на европейската статистическа система (European Statistical System). Пълното му 

название е The European Self Assessment Checklist for Survey Managers. 

Инструментът за оценка се състои от въпроси, с които се оценява качеството на 

абсолютно всички дейности по подготовката, реализирането и финалната 

методологическа оценка на едно статистическо изследване. Структуриран е в 

седем етапа: 

а) Вземане на решение за изследването; 

б) Дизайн на изследването; 

в) Събиране на данните; 

г) Въвеждане и обработка на данните; 



„Икономика в сянка“ 

322 

д) Анализ на данните и качество на продуктите; 

е) Документация и нейното разпространяване; 

ж) Оптимизираща фаза. 

Макар и разработен за целите на статистическите изследвания, 

инструментът DESAP е приложим и за целите на социални емпирични 

изследвания. Предвид сложността на предприетите в конкретния случай 

изследователски дейности е целесъобразно инструментът да бъде използван още 

от самото начало на изследването - на всяка следваща фаза изследователят се 

връща към DESAP-инструмента, за да свери правилността на своите действия. 

Инструментът DESAP се съчетава с прилагането на техниката „ретроспективен 

прожектор” и така се гарантира максимална пълнота на контролните действия. 

В обобщен вид, контролните действия са представени в Таблица 3.2. 

Предвид огромните мащаби на теренната работа, специално внимание 

е отделено на политиката за контрол върху работата на анкетьорите, 

провеждането на теренната работа, въвеждането на първичната 

информация и анализа на съвкупната информация. 

1) За всяко отделно изследване се провеждат инструктажи за 

анкетьорите/ интервюерите. Инструктажите се организират в едноседмичен 

срок преди непосредствения старт на теренната работа. Като част от 

инструктажа, задължително се прави пробно попълване на всеки елемент от 

инструментариума и в хода на този процес се уточняват всички детайли по 

откриването на потенциалните респонденти и провеждането на 

изследователския контакт, прецизират се начините на предаване на попълнените 

инструменти и се фиксират сроковете за извършване на теренната работа. 

Специално се коментират въпросите за замените на ненамерените лица или 

отказалите. 
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Таблица 3.2. 

СИСТЕМА ОТ КОНТРОЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА 
„ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“ 

ЕТАПИ ФАЗИ КОНТРОЛНИ ДЕЙСТВИЯ 

Първи етап. 
Разработване 
на обща 
Методология за 
емпирично 
изучаване на 
„икономиката в 
сянка“ 

Фаза 1. Общи изследователски постановки за 
емпиричното изучаване на „икономиката в 
сянка“. 

Вътрешно тестване на процеса по вземане на решение за 
необходимостта от изследването (с оглед на потребителите и 
потребността от информация); 
Вътрешно тестване на релевантността, адекватността и обхвата на 
основните елементи от теоретичния модел на изследването 

Фаза 2. Дизайн на изследователска стратегия 
за емпиричното изучаване на „икономиката в 
сянка“ 

Тестване на релевантността на избраните подходи и методи на 
изследване; 
Процедури за тестване на обхвата, адекватността и 
целесъобразността на елементите от изследователската стратегия 
(подходи за избор на лицата, методи за набиране на емпирична 
информация, модели за обработка. 

 
Втори етап. 
Конструиране 
на технология 
на емпиричното 
изучаване на 
„икономиката в 
сянка“ 

Фаза 1. Дизайн на изследователските 
постановки за проектираните емпирични 
социологически изследвания 

Вътрешно тестване на елементите на специализираните 
методологии – релевантност и изчерпателност на емпиричните 
индикатори, 
разработеност на основните елементи на изследователските 
инструменти 

Фаза 2. Апробиране на елементите на 
специализираните изследователски 
постановки 

Пробни изследвания: 
апробиране  на подходите за подбор на лицата за изследване, 
тестване на организацията на изследванията, тестове на 
работоспособността на изследователските инструменти, тестване на 
степента на подготвеност на анкетьорите, оценка на рисковете от 
грешки в организацията на теренната работа, пробно въвеждане на 
емпирични данни, тестване на моделите за обработка на данните., 
оценка на технологичното време, оценка на вероятността от 
изпълнение на планираната извадка. 
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ЕТАПИ ФАЗИ КОНТРОЛНИ ДЕЙСТВИЯ 

Трети етап. 
 

Практическа 
реализация на 

изследователската 
технология 

Фаза 1. Теренна реализация на 
проектираната система от емпирични 
социологически изследвания 

Подбор на подходящите анкетьори и инструктажи. Пробно 
попълване на инструментите. Проверка на окомплектовката на 
инструментариума. 
Текущ контрол върху реализирането на изследванията - контрол 
върху: осъществяването на подбора на лицата, процеса по набиране 
на информацията, спазването на инструкциите от анкетьорите за 
работа с изследователските инструменти, контрол върху 
събирането и предаването на попълнените инструменти. Цялостен 
методически контрол върху 10% от реализираните извадки. 
Техниката „ретроспективен прожектор”. 

Фаза 2. Обработване, анализ и 
обобщение на набраната съвкупна 
информация 

Текущ контрол върху междинните продукти от изследванията: 
логически оглед на попълнените анкетни карти, контрол върху 
кодирането, контрол върху въвеждането на данните в SPSS-
макетите; контрол върху кодирането на материалите от 
качествените методи;, преглед на „суровите данни”, чистене на 
системните файлове, проверка на точността на въвеждането на 
данните, логически контроли по ключови въпроси от 
инструментите. 

Четвърти етап. 
 

Оценка на 
резултатите от 
изследването 

 
Фаза 1. Социологическа интерпретация 
на съвкупната емпирична информация. 
 

Методически оценки за качеството на основните и допълнителните 
продукти от изследването. 
Вътрешно тестване на насоките за анализ и интерпретация на 
съвкупната информация. 

 
Фаза 2. Методологическа оценка на 
резултатите от изследването 
 

Методическа оценка (чрез повторно прилагане на техниката 
„ретроспективен прожектор”) на елементите от методологията и 
технологията за емпирично изследване на „икономиката в сянка“. 
Собствена методическа оценка за релевантността на всеки от 
използваните методи за набиране на емпирична информация. 
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2) Задължително се прилага политика за контрол върху 10% от 

реализираната на терена извадка. Контролът се осъществява директно от 

офиса на агенцията, чрез телефонни обаждания до съответните респонденти. 

Събраната по този начин информация е надеждна в няколко отношения: (1) 

установява се действителността на проведеното интервю (наистина ли е 

проведено интервю по тази тема и приблизително кога); (2) проверява се 

достоверността на информацията за респондента (кой е бил интервюиран, какви 

са основните му социодемографски характеристики); (3) установява се 

удовлетвореността на респондента от интервюто. С по-малка степен на 

достоверност са сведенията, които се набират по отношение съдържателната част 

на интервюто. Контролните въпроси са за темите, по които е било проведено 

интервюто, може да се попита дали на лицето е бил зададен конкретен въпрос. Но 

опитът сочи, че на тези въпроси лицата не винаги дават изчерпателна 

информация – някои помнят най-общо какво са били питани, други не желаят да 

коментират за какво е било интервюто. 

3) Специално място системата от контролни действия заемат мерките за 

контрол върху достоверността на междинните и крайни резултати от 

изследването, в това число чрез конструирането и апробирането на програмата 

за обработка, обобщения и анализа на данните. Макетите за въвеждане и 

обработване на емпиричната информация предварително се тестват, коригират и 

подготвят, така че веднага след постъпването на попълнените индивидуални 

носители на информация да се пристъпи към въвеждането й. 

4) Специални мерки се предприемат за създаването на предпоставки за 

набирането на достоверна информация при уеб-базираните анкети. Възприет 

е подходът, при който лицата за изследване се канят чрез персонална покана по 

имейл и с посочен линк (URL) към анкетната карта. Анкетните карти се 

публикуват (казано на жаргона на програмистите, се „хостват”) на 

специализирана Интернет-страница. 

Сред приключването на всички проектирани изследвания се провежда 

завършващ, окончателен контрол върху реализираната изследователска 

стратегия. Тези дейности условно се обозначават като четвърти, завършващ етап 

в методологията за емпиричното изследване на „икономиката в сянка“. На 

заключителния етап се решават следните методологически и когнитивни задачи: 
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1) Обобщаваща социологическа интерпретация на всички събрани масиви 

от данни. Теоретически реконструкции на „икономиката в сянка“. 

2) Идентифициране на основните и допълнителните продукти от 

изследването. 

3) Методическа оценка (чрез повторно прилагане на техниката 

„ретроспективен прожектор”) на елементите от методологията и технологията за 

емпирично изследване на „икономиката в сянка“.  

4) Представяне на аналитичните материали в научното и публичното 

пространство. Подготовка на публикации, студии, монографии. 

5) Набелязване на общи насоки и потребности от бъдещи изследвания в 

предметната област. 

§8. Организационно технически аспекти на системата от 

социологически изследвания на „икономиката в сянка“ 

Практическото изпълнение на разработената система от социологически 

изследвания изисква разработването на общ организационен план, в който ясно и 

дефинитивно се указват: 

Първо, точната последователност на планираните изследователски 

дейности. Подробно се разписват всички елементи на дейностите за всеки един от 

трите изследователски цикъла. 

Второ, внимателно се планира технологичното време, необходимо за 

реализирането на отделните елементи. Определят се реалистични срокове за 

подготовката и за реализацията, като се предвиждат технологичните преходи 

между отделните изследвания. Предвид обема, сложността и вида на 

проектираните социологически изследвания в трите изследователски цикъла, 

технологичното време за тяхното реализиране не би могло да е еднакво. 

Проектираните дейности са изключително сериозни и изискват време за 

прецизната подготовка на всички елементи от методологията на емпиричното 

изследване на „икономиката в сянка“ и за тяхната практическа реализация. 

Първият изследователски цикъл се планира да се подготви и осъществи за шест 

месеца, вторият цикъл – в рамките на една календарна година, третият цикъл – 

също в рамките на една календарна година. 

Трето, подробно се описват необходимите експертни и човешки ресурси за 
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реализацията на проектираните дейности (по брой експерти, човекодни и 

съответстващото заплащане). Дефинират се отговорностите на експертите, 

супервайзорите, интервюери, програмистите, анализаторите и техническите 

сътрудници. Определя се формата на комуникация и отчитането на изпълнението 

на дейностите. Предвижда се двуседмичен толеранс между отделните 

социологически изследвания, в случай на възникване на технологично забавяне. 

Четвърто, според модела на подбора на единиците за изследване, се 

изработват съответните технически документи: съставят се списъци с единиците 

за изследване, в случаите когато е предвидено да има такива списъци, подготвят 

се и се размножават необходимия брой схеми за подбор на лицата, съставят се 

указания за рекрутиране на лицата за фокус груповите дискусии, експертните 

оценки и „мозъчните атаки”, дават се указания за селектиране на документалните 

източници.  

Пето, отделно се разписват техническите дейности, които следва да се 

извършат за подготовката и реализирането на проектираните изследвания – като 

се започне от размножаването (печат) на инструментариума, пакетирането и 

изпращането на изследователските материали на супервайзорите в страната, 

обратното получаване на попълнените изследователски инструменти, техния 

преглед и описание. Тези дейности се разписват в отделен технически план, в 

който се фиксират предварителните финансови разчети за всяко отделно перо. 

Предварително се посочват начините за осчетоводяване на извършените разходи, 

така че да се спазят изискванията на финансиращата страна). 

Създаването на стройна организация при такъв тип сложна система от 

социологически изследвания е от ключово значение за успеха на 

изследователската стратегия. Но още по-важно е да бъдат планирани и 

приложени система от контролни действия механизми, с които да се гарантира 

качественото реализиране на отделните елементи от проектираните дейности. 

Контролните действия се провеждат на всички етапи на подготовката и 

реализирането на системата от социологически изследвания, като по този начин 

текущо се контролират всички елементи от изследователската методология и 

технологията по емпиричното изследване на „икономиката в сянка“. 
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§9. Изводи 

Построяването на изследователска стратегия за емпиричното изследване 

на „икономиката в сянка“ и последващото разработване на прецизна технология 

за реализирането на изследователската стратегия е свързано с осъществяването 

на сложен комплекс от познавателни процедури. Става дума за поликомпонентна 

съвкупност от разнородни методологически, методически и организационно-

технологически процедури и действия, обединяващата „тъкан” на които е 

теоретичният модел за обекта на изследване. Теоретичният модел за елементите 

на обекта на изследване и протичащите между тях взаимодействия конструират 

базисната концептуална платформа и онтологичното съдържание на 

изследователските дейности за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“. 

Следващият съществено важен етап е допълването на теоретичната 

конструкция с собствено методологическо съдържание – концептуалните тези се 

„препрочитат”, но вече от гледна точка на тяхната операционализация и 

превръщането им в конкретни методики за набиране на емпирична информация. 

В рамките на възприетия холистичен подход за емпирично изследване на 

„икономиката в сянка“ се обоснова целесъобразността от разработване на система 

от относително самостоятелни, органично свързани социологически 

изследвания. Организиращите принципи на тази система са възприемането на 

единен подход за дефиниране на обекта на изследването, последователното 

конкретизиране на абстрактния понятиен апарат, разработването на релевантна 

система от емпирични индикатори и избора на подходящи методи за набиране на 

емпирична информация. 

Чрез организираните в система изследователски цикли органично се 

обвързват и взаимно се допълват познавателните достойнства на конкретните 

методи (качествени и количествени) за набиране на емпирична информация. 

Ясно се дефинират гносеологическите граници на използваните конкретни 

методи, което е съществено важно в последствие за дефинирането на 

онтологичните полета при социологическите реконструкции на изследваните 

процеси. 

Приложеният подход за изграждането на обща система от относително 

самостоятелни социологически изследвания, които в своята цялост позволяват да 

се изчерпи предмета на изследване, поставя акцент върху носителите на 
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емпирична информация. Сред възможните подходи, тук е избран пътят на ясното 

разграничаване на епистемологичната функционалност на всеки един от 

потенциалните източници на емпирична информация. Поради това най-напред е 

конструирана общата концептуална рамка, постулирани и обосновани са 

базисните теоретични тези за обекта на изследването, след което според 

източниците на информация са дизайнирани „уточняващи”, частни методологии. 

Друг един подход, например, би разгледал изучаването на документалните 

източници на емпирична информация като отделни методи за изследване на 

обекта – този подход има своите сериозни методологически основания и е 

напълно в духа на традициите в българската социологическа практика. След 

дълго и прецизно обмисляне, все пак авторското решение е да бъде избран по-

различен подход, при който методологическите акценти съзнателно се поставят 

върху ясното разграничаване на когнитивните заряди на отделните източници на 

информация. За да се отграничат съдържателните граници на потенциалната 

информация, източниците са класифицирани в две категории – основни и 

допълнителни, подчертавайки по този начин различната им съотнесеност спрямо 

координатната система на изследването и различния тип знание, което 

продуцират. Основните източници на емпирична информация предоставят 

личностно преживяна информация, в която имплицитно се съдържат и 

фактологически, и оценъчни елементи. В получаваното знание са „снети” както 

жизнените траектории на различните участници в социално икономическите 

процеси, така и интернализираните от индивидите обществени нагласи, норми, 

стереотипи и модели за социално приемливо поведение. Документалните 

източници съдържат информация за значително количество артефакти (от 

миналото и настоящето) на трансформиращото се българско общество, 

разглеждано като необходимата социално икономическа основа на „случването” 

на неформалността като цяло и сенчестите икономически практики в частност. 

Успоредно с това, документалните източници в имплицитен или явен вид също 

предлагат широк диапазон от оценки и мнения, които имат стойността на 

осъзната и целенасочена експертиза по отношение на изследвания обект. 

Като съчетава основните и допълнителните източници на емпирична 

информация, изследователят си отваря изключително широк хоризонт – не само 

от гледна точка на потенциалните възможности за генериране на масиви от 
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емпирични данни, но и от гледна точка на възможността за улавянето на 

широкия спектър от проекциите на „икономиката в сянка“ в ежедневните модели 

на мислене и поведение и тяхното отражение в институционалната среда, 

аналитичната среда и в общия социален контекст. 

Анализирани са етапите и специфичните изисквания към в конструирането 

на изследователските инструменти, необходими за реализирането на 

проектираните социологически изследвания. Проследен е препоръчителният 

процес в създаването на инструменти за отделните категории изследвани 

съвкупности, разкрити са механизмите на формиране на обществените нагласи и 

оценки за „икономиката в сянка“ и произтичащите от това специфични 

изисквания към формирането на изследователските инструменти. Доказана е 

императивната необходимост от тестване, експериментиране и методическа 

оценка на разработените варианти на изследователски инструменти. 

Предвид прилагането на комбинация от количествени и качествени 

методики, са обосновани възможностите за обработка и анализ на съвкупната 

информация от количествените методи и текстовата информация от 

качествените методи. Предложени са съвременни методи за обработка и анализ 

на числовата информация, с оглед едновременното обхващане на множеството от 

свойства и характеристики на обекта на изследване. 

Успешното теренно реализиране на разработените частни методологии е 

свързано със стриктното прилагане на разработените изследователски 

постановки и недопускането на волни или неволни интерпретации на 

методическите принципи и правила. От ключово значение тук е коректното и 

грамотното прилагане на системата от контролни действия, посредством която 

на всеки един етап от реализирането на изследователските действия се гарантира 

набирането на представителна и достоверна емпирична информация за обекта на 

изследването. 

В процеса на обосноваване и разработване на елементите на 

изследователската стратегия се доказа, че изследването на „икономиката в 

сянка“ чрез система от социологически изследвания е методологически 

целесъобразно, инструментално осъществимо и рационално - както в 

познавателно отношение, така и по отношение на възможностите за 

конструиране и коригиране на национални политики.  
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. 

„ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“ В ОГЛЕДАЛОТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ: 

ОБЕКТИВНО ОБУСЛОВЕН И ПРИСЪЩ ЕЛЕМЕНТ НА ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ 

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО 

§1. Встъпителни думи 

Емпиричните данни от социологическите изследвания85 доказват, че 

неформалните икономически практики са сложно организирана подсистема от 

социално икономически отношения, органично вплетени в структурата на 

трансформиращото се българско общество. Независимо от различията в оценките 

за относителния дял на сенчестите икономически практики, в общественото 

мнение надделява оценъчният модел, според който през 2010-2014 г. около една 

трета от икономическите дейности в България се извършват в нарушение на 

формалните (официалните) правила. В сравнителен европейски план това 

поставя страната на едно от първите места по относителен дял на „икономиката в 

сянка“ от БВП. Емпиричните социологически изследвания показват, че не само 

обхватът на сенчестите практики у нас е висок - поразително широк е и 

спектърът на сивите икономически практики, а като следствие от това 

годишните щети върху обществото като цяло се изчисляват в размер на около 13 

млрд. лева.86 

Изследователи и анализатори на сенчестите икономически дейности 

основателно си поставят въпроса до каква степен е възможно обхватът на 

„икономиката в сянка“ да бъде редуциран и има ли оптимални (допустими) 

нива на сенчестите практики в рамките на конкретно взета национална 

икономика. В тази връзка предмет на анализ са съществуващите добри 

европейски и световни практики за ограничаване и превенция на неформалната 

икономика. При анализа на добрите практики на преден план излиза 

необходимостта от осмисляне на същността и причинно факторната 

детерминираност на сенчестите икономически дейности. Логиката е следната: за 

                                                 
85 Имат се предвид изследванията, реализирани в рамките на проект „Ограничаване и превенция 
на неформалната икономика“ през периода 2010-2014 г. 

86 Изчисленията са направени на основата на емпиричните данни, получени при реализирането на 
проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ през периода 2010-2014 г. 
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да се интервенира успешно върху социално икономически явления или процеси, е 

необходимо да се познава същностната им природа, факторната им обусловеност, 

типичните им проявления, механизмите и формите, чрез които се реализират, 

специфичните функции, които изпълняват, и влиянието им върху другите 

компоненти от социално икономическата система. 

В конкретния случай е ключово да се осъзнае, че „икономиката в сянка“ не е 

външно привнесен феномен, нито е резултат от спорадично действащи 

второстепенни фактори. „Икономиката в сянка“ в своите две основни 

разновидности - сива и скрита икономика, е обективно детерминиран и 

присъщ компонент от трансформиращото се българско общество. 

Какво представлява „икономиката в сянка“, защо и как възникват 

сенчестите икономически практики, кое обуславя широкото им разпространение 

в българската икономика, защо „икономиката в сянка“ има специфични браншови 

лица? Отговорите на тези същностно важни въпроси се търсят в богатството от 

емпиричен материал, получен при реализираната система от социологически 

изследвания, основани на холистичния подход при емпиричното изучаване на 

„икономиката в сянка“. Тъй като изследванията са реализирани през периода 

2010-2014 г., емпиричните данни позволяват реконструкция на мястото и ролята 

на сенчестите икономически практики в системата от социално икономически 

отношения към 2014 г. Но успоредно с това, на основата на емпиричните данни се 

извеждат общи закономерности и основни взаимовлияния между компонентите 

на официалната икономика и „икономиката в сянка“. Следвайки логиката в 

генезиса и проявлението на „икономиката в сянка“, последователно се разкрива 

противоречивата, сложно организирана и постоянно променяща се природа на 

сенчестите икономически практики и се показва неизбежността (икономическата 

рационалност) във възникването на неформални икономически практики, 

дублиращи официалната икономика. В този контекст се извеждат основните 

закономерности в доминиращите обществени нагласи и оценъчни модели за 

„икономиката в сянка“. И тъй като сенчестите икономически практики са процес, 

в който са въвлечени поне две страни, се разкрива сложно организираната и 

строго субординирана система от нагласи и мотиви, които в своята съвкупност 

изграждат отношението на обществото като цяло и индивидите в частност към 

сенчестите икономически дейности. На основата на събрания емпиричен 
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материал се обяснява защо за българското общество е типично двойствено 

отношение към проявленията на „икономиката в сянка“ - макар принципно да 

осъжда сенчестите икономически практики, общественото мнение допуска 

високи нива на толерантност към нарушаването на формално закрепените 

правила, намира оправдание за това в противоречивата институционална среда 

(в смисъла на Норт и Радаев) и проявява висока степен на психологическа 

готовност за включване в сенчести икономически практики. 

§2. Структура на общественото мнение за „икономиката в сянка“ 

Емпиричното изследване на сложни и нееднозначно възприемани 

социално икономически явления от типа на „икономиката в сянка“ означава да 

бъдат „уловени“ и правилно разчетените емпиричните измерители (индикатори, 

показатели, проявители) на това, което в своята съвкупност формира 

съдържанието на конструкта „икономика в сянка“. При конструирането на 

методология за емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ бе показано, че 

разработването на адекватни методологически подходи е труден и изпълнен с 

множество предизвикателства процес. Показано бе също така, че могат да се 

построят адекватни методологически решения, които да се приложат успешно, 

т.е. да позволят набирането на достоверна и представителна емпирична 

информация, което от своя страна да направи възможно емпиричното 

реконструиране на явлението „икономика в сянка“. 

Социологическите методи реконструират изследваните събития, явления и 

процеси, като стъпват на основата на събраните емпирични данни. Това изисква 

още на етапа на построяване на теоретичния модел за предмета/обекта на 

изследването експлицитно да бъде даден отговор на въпроса какви са елементите 

на изследваното явление или процес и чрез изследванията да бъдат потърсени 

адекватни корелати в общественото мнение. Спрямо тези елементи се построяват 

адекватни изследователски инструменти, а събраната с тяхна помощ емпирична 

информация се подлага на статистико математическа обработка. 

Такъв тип обосновка е направен и в конкретния случай. В теоретичния 

модел ясно са разписани елементите и взаимодействията/взаимовлиянията, за 

които са набира първична информация, създадена е система от емпирични 

индикатори и на тази основа са построени подходящи изследователски 
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инструменти. 

И ако отново се поставя този въпрос, то е в контекста на социологическите 

интерпретации на набраната съвкупна информация. Тъй като на „изхода“ на 

социологическите изследвания се генерират значителни по своя обем бази данни, 

това създава опасност от попадане в капаните на детайлите. За да не се окаже 

оплетен в мрежите на конкретиката, изследователят е длъжен да се придържа 

към обща интерпретативна схема, чрез която да възпроизведе всички аспекти на 

изследваното явление или процес. 

В тази връзка възникват два съществено важни въпроса: 

1. Каква е структурата на общественото мнение за „икономиката в 

сянка“? След като общественото мнение е изградено от мнения, 

представи, оценки, стереотипи, клишета, модели за възприемане, 

модели за оценка и т.н., то кои са структурните елементи на 

общественото мнение за „икономиката в сянка“? 

2. Каква е емпиричната база за провеждането на анализ на 

общественото мнение за „икономиката в сянка“? От гледна точка 

на съдържателния характер на емпиричните данни, какви са 

основните видове събрана информация (факти, мнения, оценки и 

т.н.). Има ли ясни и недвусмислени определители, които да поставят 

събраните данни в един или друг тип информация и ако да, какви са 

те?  

Тъй като от отговора на тези два въпроса зависи качеството на анализите 

на набраната информация, в това число обективността и коректността на 

социологическите реконструкции, тук се отделя специално внимание на тяхното 

изясняване. 

2.1. Структурни елементи на общественото мнение за 

„икономиката в сянка“ 

По своя характер, „икономиката в сянка“ е сложно, вътрешно 

противоречиво, нееднозначно възприемано и амбивалентно оценявано социално 

икономическо явление. Високата степен на комплицираност и амбивалентност на 

явлението е причина за възникването на сложни, също така амбивалентни и 

противоречиви обществени настроения и оценки. Изследователят рискува да се 



„Икономика в сянка“ 

335 

изгуби в океана от противоречиви мнения, ако не си дава ясна сметка за това 

каква е структурата и йерархията на общественото мнение за сенчестите 

икономически практики. 

В контекста на разработената методология за емпирично изследване на 

„икономиката в сянка“ могат да се откроят следните основни характеристики и 

структурни елементи на общественото мнение за „икономиката в сянка“: 

1. Общественото мнение за „икономиката в сянка“ е полиморфна, но 

ясно структурирана и субординирана съвкупност от представи, мнения, 

оценки, модели за възприятие и модели за оценка. При разработването на 

методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка“ се потвърди 

наличието на силни взаимовлияния между компонентите на обществените 

нагласи за „икономиката в сянка“ като цяло и съдържанието на нагласите, 

оценките и мненията, изразявани от изследваните съвкупности. Така например, 

мненията и оценките на работодателите, от една страна, и на наемния труд, от 

друга страна, се влияят от характера и общата контекстуална натовареност на 

нагласите на обществото към проявленията на „икономиката в сянка“. Има 

доминанти в общественото мнение, които несъмнено оставят своя отпечатък 

върху съдържанието на мненията на отделните страни, включени в 

реализирането на икономическите дейности. При все това, има определени 

различия в модусите и интерпретативните схеми, в рамките на които 

работодателите и наемният труд си представят и оценяват сивите практики. 

Всяко следващо ниво на конкретизация разкрива още по-сложни отношения на 

субординация. 

Проведените през периода 2010-2013 г. изследвания потвърдиха, че в 

съдържателен аспект представите, оценките и мненията на работодателите от 

изследваните единадесет бранша са повлияни преди всичко от: 

I. Характера и посоката на обществените нагласи към сивите практики 

като социално икономическо явление; 

II. Съдържанието и стабилността на представите и мненията на 

работодателите, схващани като една кохерентна общност, с 

идентични цели, форми и механизми за реализирането на тези цели; 

III. В известен смисъл в представите на работодателите е „снет” 

начинът на мислене на наемния труд – работниците и служителите, 
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макар че специално по отношение на сивите практики има 

съществени различия в акцентите, които двете страни на труда 

извеждат на преден план. 

 

 

Фигура 4.1 разкрива субординацията между нагласите/оценките на 

основните изследвани съвкупности, като използва за онагледяващ пример 11-те 

изследвани бранша при проект „Ограничаване и превенция на неформалната 

икономика (с F1 до F11 са обозначени първоначалните единадесет индустриални 

бранша - целеви групи на цитирания проект“): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4.1. Субординация на оценките/нагласите на основните изследвани 
съвкупности за „икономиката в сянка“ 
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Анализът на емпирична информация от проведените социологически 

изследвания показва, че от гледна точка на носителите/изразителите 

общественото мнение за „икономиката в сянка“ се различава съществено. 

Логично и очаквано се откриват множество допирни точки и сходства в мненията 

и оценките, изразявани от населението и работниците/служителите. 

Работодателите от своя страна формират специфични позиции по редица аспекти. 

Специфични и различни са мненията/позициите на представителите на 

държавната администрация, на неправителствените организации, синдикалните 

и работодателските организации. 

2. В зависимост от конкретните носители и изразители, общественото 

мнение за „икономиката в сянка“ варира в широк спектър - от пълно 

отрицание и нетолериране, през мълчаливо съгласие и негласно 

възприемане, до явно приемане и съпричастност. Това се дължи на три 

основни причини: 

1) Различната информираност на лицата за природата, същността, 

функциите и последствията от сенчестите икономически практики; 

2) Различното място на трите основни изследвани съвкупности 

(работодатели, население и работници/служители) в системата от 

производствени отношения и дейности87; 

3) Различните краткосрочни и дългосрочни ползи или вреди от 

прилагането на сиви икономически практики. 

Логично е най-високите нива на одобрение и толериране на сенчестите 

икономически практики да бъдат изразявани от лицата, които са най-добре 

информирани за природата и функциите на сенчестите практики и които по 

силата на своето място в системата от производствени отношения получават най-

големи ползи от прилагането на сенчестите практики. И обратното, най-високите 

                                                 
87 В зависимост от мястото си в системата от производствени отношения, лицата са склонни към 
различен род специфични акценти и интерпретации на сенчестите икономически практики. По 
този начин възникват различни по характер и посока рискове от изкривявания (отклонения) от 
действителното състояние на нещата. Това се потвърди от реализираната система от 
социологически изследвания. Така например, образът на „икономиката в сянка“ в представите на 
населението е изграден частично под влияние на лични впечатления, но и до голяма степен е 
резултат от интернализирането на външни за субектите модели и стереотипи (усвоени от 
медиите, от междуличностното и професионалното общуване и т.н.). В този смисъл представите 
на населението са кумулативен образ, изграден от представите на различни групови субекти, една 
част от които са външни по отношение на основните икономически процеси. Поради тази причина 
техните представи са в много по-голяма степен генерализирани и хиперболизирани в сравнение с 
оценките и представите на работодателите и работниците/служителите. 
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нива на неодобрение идват от тези лица, които се оказват субекти на сивите 

икономически практики - волно или неволно въвлечени, но без възможност за 

влияние върху характера на въздействието и в същото време имащи най-малки 

преки изгоди от сивите практики, в които участват. 

3. В структурно отношение, общественото мнение за „икономиката 

сянка“ е изградено от следните елементи: 

3.1. Спонтанни асоциации за сенчестите икономически практики. Това 

се първите, спонтанно възникващи асоциации у изследваните лица при 

споменаването на „сива икономика“, скрита икономика“ или „икономика в сянка“. 

Тъй като за изследователя е важно да улови първите, несугестирани асоциации, 

тяхното получаване е целесъобразно да се прави в началото на 

интервюто/анкетата, при това с подходящи въпроси. Практиката сочи, че най-

подходящи са затвореният тип въпроси или въпросите с многостепенна скала, 

съдържаща широк спектър от възможни отговори. За да може изследваното лице 

да се ориентира в проблематиката и в същото време да избере своя отговор 

необезпокоявано, е добре да се изработят т.н. шоу-карти - в тях е отпечатан 

въпросът и възможните отговори към него. „Затварянето“ на въпросите 

задължително трябва да се предхожда от качествени методики - дълбочинни 

интервюта и/или фокус групови дискусии, чрез които изследователят може да 

установи целия спектър от мнения, представи или оценъчни модел, с които 

лицата описват сенчестите икономически практики. 

3.2. Представи за основните проявления/форми на „икономиката в 

сянка“. Този вид представи е следващо ниво на „дисциплиниране“ и фокусиране 

на асоциативното мислене на изследваните лица. Тук се търсят два типа 

информация - първо, информация за това кои са основните проявления на 

„икономиката в сянка“ и второ, какъв е обхватът (степента на разпространение) 

на основните сенчести икономически практики. Докато чрез спонтанните 

асоциации изследваните лица съобщават доминиращите в тяхното мислене 

образи, то чрез въпросите за това кои са основните проявления на „икономиката в 

сянка“ и колко често присъстват в ежедневието на хората се събира друг тип 

информация - тематично фокусирани оценки за конкретни проявления, можещи 

да бъдат видени и измерени. 
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3.3. Оценки за обхвата и разпространението на „икономиката в сянка“. 

Този тип оценки са важен елемент от структурата на общественото съзнание за 

„икономиката в сянка“. Присъщо на човешкото мислене е да фиксира 

количествения обхват, параметрите на оценяваното явление или процес. В 

общественото мнение това се изразява под формата на изграждането на 

конкретни оценки за това до каква степен е разпространено едно или друго 

явление. Трябва да се има предвид, че изграждането на оценъчни структури за 

това какви са количествените параметри на едно или друго явление става под 

влиянието на различни източници. В случая с „икономиката в сянка“ създаването 

на доминиращи в общественото мнение оценки за обхвата на сенчестите 

икономически практики е подвластно на няколко основни източника, между 

които с най-голямо влияние са медиите, следвани от неформалните приятелски и 

роднински кръгове. Това се потвърди от национално представителните 

изследвания сред населението през 2010 и 2013 г. 

Когато изследванията на мненията, представите и оценките за 

„икономиката в сянка“ се повтарят в определен времеви цикъл, това дава 

възможност за получаване на динамични редове по изследваните признаци. 

Специално по отношение на обхвата на сивите икономически практики, 

изследванията-реплики дават възможност за идентифициране на тенденциите в 

разпространението на сивите икономически практики. В дългосрочен план това 

се оказва изключително ценно, тъй като позволява да се разкрие динамиката в 

проявленията на сивите практики и да се очертаят флуктуациите в нейните 

регионални и браншови измерения. 

3.4. Представи и оценки за природата на „икономиката в сянка“ като 

социално икономическо явление. Този тип представи са свързани с 

необходимостта да се разчупят очертанията на очевидността и да се видят 

същината, същностните характеристики на изследваното явление. В случая с 

„икономиката в сянка“, става дума за навлизането в по-дълбоки пластове от 

общественото мнение, в които са изкристализирани мненията и представите за 

природата на изследваното явление и неговата същност. Тъй като това е вид 

интелектуално предизвикателство, изследваните лица реагират с различна 

степен на адекватност. Но като цяло всички изследвани съвкупности са в 

състояние да изразят мнения за това какво представлява „икономиката в сянка“ и 
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кои са нейните основни характеристики. Този сегмент от общественото мнение за 

„икономиката в сянка“ заслужава специално внимание, тъй като показва степента 

на интернализиране на оценъчните модели от страна на индивидите. 

3.5. Представи и мнения за причинно-факторната обусловеност на 

„икономиката в сянка“. Своеобразно развитие на оценките за природата на 

„икономиката в сянка“ са представите и мненията за факторите и причините, 

които пораждат неформалните практики и в частност, сивите икономически 

практики. Този аспект присъства осезаемо в структурата на общественото мнение 

- изградени са стабилни и относително монолитни представи за това кое поражда 

сиви практики  и защо след толкова много приети мерки за ограничаване на 

сивите практики, „икономиката в сянка“ продължава да съществува. 

3.6. Толерантност и чувствителност към „икономиката в сянка“. Този 

тип оценки и нагласи са типичен оценъчен елемент от общественото мнение. В 

известен смисъл, толерантността и чувствителността към „икономиката в сянка“ 

са синтетичен израз и функция от всички предходно разгледани компоненти на 

общественото мнение. Изследванията сочат, че в крайна сметка степента на 

приемане и толерантност към сивите практики се изгражда като комплексна 

оценка от представите на лицата за това какво представлява „икономиката в 

сянка“, какви социални и икономически функции изпълнява, колко често срещана 

е в стопанския живот и каква е нейната детерминираност. Ако например даден 

индивид е убеден, че „икономиката в сянка“ изпълнява компенсаторни социално 

икономически функции и внася своеобразна „справедливост“ в неработещите 

механизми за преразпределение на доходите и механизмите за социална защита, 

тогава може да се очаква същият този индивид да изрази високо ниво на 

толерантност и възприемане на сенчестите икономически практики. Високи нива 

на толерантност към сенчестите икономически практики може да се очакват и от 

тези лица, според които най-краткият път за работа с печалба и придобиване на 

материални ползи е чрез използването на практики-в-нарушение-на-

формалните-правила. И обратното: ниски нива на толерантност към сивите 

практики може да се очакват от тези физически и юридически лица, които търпят 

непосредствени щети и вреди от действията на сивите фирми. 

Фигура 4.2 визуализира структурата на общественото мнение за 

„икономиката в сянка“: 
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Фиг. 4.2. Структура на общественото мнение за „икономиката в сянка“ 
 

Спонтанните асоциации се намират на „повърхността“ на общественото 

мнение и са първата мисловна структура, до която се докосва изследователят. В 

специализираната социологическа литература се приема, че спонтанните 

асоциации са най-точни и най-вярно отразяват мнението на изследваните лица по 

анкетните въпроси. Практиката по провеждането на емпирични социологически 

изследвания обаче поставя това твърдение под съмнение - достатъчно често 

спонтанните асоциации на лицата се оказват разпокъсани, фрагментарни и 

крайно противоречиви мисловни образи, рефлексия на външно привнесени 

мисловни модели. Колкото повече лицата навлизат в детайлите на 

изследваното явление или процес, толкова по-смислени и съдържателно 

консистентни стават отговорите им. Затова в социологическата практика не са 
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изключение случаите, когато в хода на интервюто/анкетното допитване 

отговорите на респондента се променят - те еволюират и се развиват буквално 

пред очите на изследователя. Това се случва особено често в случаите, когато се 

търси информация по непознати или слабо дискутирани в обществото теми, а 

също така и по силно табуирани теми. Подобно „развитие“ в мисловните и 

оценъчните модели на респондентите се забелязва и в конкретния случая, когато 

предмет на изследване са оценките и представите за сенчестите икономически 

практики. Проведените изследвания показаха, че всяка следваща степен на 

конкретизиране на търсеното знание води до получаването на по-ясно 

артикулирани и логични отговори. 

Следвайки така изградената структура на общественото мнение за 

„икономиката в сянка“, изследователят може значително по-лесно да пристъпи 

към анализа и осмислянето на събраната емпирична информация. Тъкмо този 

подход се прилага и към теоретичното осмисляне на богатата, изключително 

многопластова и предизвикваща социологическото въображение съвкупна 

информация, получена при реализирането на описаната тук система от 

социологически изследвания. 

4. „Икономиката в сянка“ е сложно организирано, вътрешно 

противоречиво, динамично променящо се, гъвкаво и рефлексивно социално 

икономическо явление. Сенчестите икономически практики са функция на 

променящата се социално икономическа среда, а съдържанието и обхвата на 

елементите на „икономиката в сянка“ зависят от характера и устойчивостта на 

институционалната среда. Сложната и вътрешно противоречива природа на 

„икономиката в сянка“, както и диаметрално противоположните функции, 

които тя изпълнява, правят изследването на общественото мнение за 

сенчестите/сивите икономически практики изключително трудно. 

Изследванията показват, че по принцип общественото мнение реагира с известно 

закъснение на промените в реалния живот. Когато се променят същностни 

характеристики на социално икономическата действителност, за известно 

време обществените нагласи се оказват изоставащи по отношение на 

реалностите, които отразяват. Това е така, защото е необходимо време в 

общественото пространство да бъдат създадени и утвърдени новите мисловно 

оценъчни модели и стереотипи. Ето защо изследователите често се сблъскват с 
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обществени оценки, които противоречат на реалностите. Тук действа следният 

демоскопски закон - когато се изучават обществените оценки за конкретни 

детайли от ежедневието на хората, общественото мнение е изключително 

рефлексивно - дори и най-малки, дребни нюанси от реалността биват 

автоматично отразявани в общественото мнение и ако населението бъде 

изследвано чрез социологически изследвания, тези промени ще бъдат уловени. 

Затова т.н. ad hoc изследвания могат да бъдат надежден инструмент за 

установяване на общественото мнение по конкретно възникнала ситуация (най-

вече от типа „подкрепям/не подкрепям“, „одобрявам/не одобрявам“). Но когато се 

търсят обобщаващи оценки от типа „промяна в начина на живот на хората“, 

„промяна в икономическите модели“ и други от този тип, се проявява една от 

съществените характеристики на общественото мнение - свойството му да бъде 

инерционно и до известна степен консервативно. Общественото мнение се 

задвижва по-бавно отколкото промените реално се случват и тази негова 

особеност трябва да се има предвид когато се изследват явления, имащи 

генерализиращ, всеобхватен характер. 

Типичен случай за такова явление е „икономиката в сянка“ и в частност, 

сивата икономика. Независимо от различията в нейното дефиниране и тълкуване, 

„икономиката в сянка“ е паралелна икономическа реалност, която обхваща всички 

аспекти на социално икономическата система на модерните общества. В 

огледалото на общественото мнение, „икономиката в сянка“ и в частност, сивата 

икономика има множество и противоречиви отражения - от пълното й отричане 

до рационалното й приемане като необходим елемент от съвременните общества. 

Още по-важното е това, че формирането на обществените нагласи за сивата 

икономика е продължителен и сложен процес. Той се влияе от редица фактори, 

най-важните сред които са: 

а) Отражението на сивата икономика в националните приоритети и 

политики - до каква степен държавата се ангажира с ограничаването/ 

превенцията на сивата икономика, поставя ли я сред своите приоритети и 

предприема ли реални действия, за да й противодейства. Ако отговорите на тези 

въпроси са положителни, в общественото мнение започват да се изработват 

устойчиви нагласи за нетолериране на проявленията на сивата икономика, 

респективно става морално осъдително и неприемливо да се участва в сиви 
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практики; 

б) Присъствието на темата за сивата икономика в публичното 

пространство - колко често темата се дебатира, в какъв контекст, какви са 

основните послания към обществеността. Ако публичният дебат порицава сивата 

икономика и разкрива щетите от сивите практики върху обществото като цяло и 

индивидите в частност, тогава общественото мнение реагира с неприемане на 

сивата икономика - появяват се нагласи за неприемане на сивите практики, 

обществената чувствителност се повишава и общественото мнение става по-

критично към всякакъв тип сиви практики;  

в) Разновидност на този фактор е присъствието на темата сивата 

икономика в неформалния и семейния кръг - много е важно по какъв начин 

темата се дискутира в тесния семеен кръг (дали се осъжда или се толерира), 

санкционира ли семейният кръг проявите на сивата икономика или ги приема за 

нормални и социално допустими; 

г) Личните впечатления на индивидите - независимо от това в каква 

посока се води публичният дебат по темата сива икономика, личните 

впечатления на хората си остават фактор с огромно влияние върху начина на 

мислене и оценяване на социалната действителност. И макар че общественото 

мнение има силата на над-индивидуална съвкупност от оценки, нагласи и мнения 

по въпроси, касаещи цялото общество, в своите детайли то се нюансира тъкмо от 

личните впечатления на хората. Всеки сблъсък с прояви на сивата икономика 

автоматично води до формиране на определен вид личностна оценка в 

индивидите, които са станали свидетели на сивата проява. В началото това е само 

личностна оценка, но веднъж родена, тя бива споделяна с други индивиди, макар 

че в самото начало се възприема като единичен модел за оценка на 

действителността. За да стане тази оценка част от общественото мнение е 

необходимо преобладаващият дял от индивидите да я възприемат като 

оценка, релевантно описваща обективната действителност. Тогава тя 

придобива ранг на обществено мнение и се превръща в определител на 

човешкото поведение. 

5. Обща особеност на обществените представи, оценки и мнения за 

„икономиката в сянка“, че преобладаващата част от основните участници в 

икономическите практики (население, работодатели и работници/служители) 
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си служат с понятията сива икономика, сенчеста икономика, сиви практики и 

сенчести практики. С тези понятия ежедневният език обозначава континуума от 

действия, които по същество изграждат съдържанието на конструкта „икономика 

в сянка“. Хората трудно правят разлика между сива и скрита икономика. За тях 

това са „едни и същи сенчести/сиви практики“. За да се гарантира адекватно 

разбиране на изследователските инструменти от респондентите, във 

въпросниците и анкетните карти са използвани понятията сива икономика и 

сиви практики. 

Поради тази причина при емпиричния прочит на конструкта „икономика в 

сянка“ се използват понятията „икономика в сянка“, сива икономика, сиви 

практики и сенчести практики. Това съответства на възприетата в рамките на 

холистичния подход терминология, съгласно която „икономиката в сянка“ е 

един от компонентите на неформалната икономика, но от своя страна 

„икономиката в сянка“ е изградена от два структурни компонента - сива 

икономика и скрита икономика. 

2.2. Емпирична основа за анализ на общественото мнение 

за „икономиката в сянка“ 

Разработените методологически подходи и технологията за емпирично 

изследване на „икономиката в сянка“ са емпирично тествани в рамките на 

цитирания проект „Ограничаване и превенция на неформалната88 икономика”, 

реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България през периода 

2009-2014 г. В рамките на проекта се осъществи широко мащабна съвкупност от 

изследователски, аналитични, информационни, обучителни и нормотворчески 

дейности, целта на които е чрез установяване на основните характеристики на 

неформалната икономика (обхват, типични проявления, браншови и регионални 

специфики) и доминантите в обществените нагласи спрямо неформалната 

                                                 
88 В рамките на проекта е възприето работното понятие „неформална икономика”. Този подход 
съответства на разбирането на Икономическия и социален съвет на Р България, който в две свои 
становища (2006 и 2010 г.) дефинира явлението и предлага пакет от мерки за ограничаването на 
неформалната икономика в страната. Следвайки своите разбирания за изследваната 
проблематика, авторката на настоящия труд възприема като релевантна употребата на понятието 
„икономика в сянка“, което от своя страна се разделя на два основни дяла - сива икономика 
и скрита икономика. 
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икономика да се стигне до идентифицирането на оптималните подходи за 

ограничаване и превенция на неформалните икономически практики в България. 

В този комплекс от дейности социологическите изследвания върху 

неформалната икономика у нас играят ключова роля, тъй като те са 

изходната емпирична база за всички последващи дейности - аналитични 

разработки върху неформалната икономика в България, предложения за 

оптимизиране на институционалната среда чрез промяна в закони и регулации, 

препоръки за разработване на обучителни модули за повишаване степента на 

информираност на населението, работодателите и държавната администрация за 

неформалната икономика (същност, проявления и вреди), идеи за провеждане на 

обществени информационни кампании за повишаване чувствителността на 

българското общество към сивите практики и разясняване на щетите от 

съществуването на сив сектор. 

От гледна точка на инструменталните и познавателните функции, 

разгръщането на системата от изследвания премина през няколко основни 

етапа. 

1. На началния етап на изследването на неформалната икономика (в 

частност, „икономиката в сянка“) - 2010 г. социологическите изследвания са 

отправна точка за установяване структурата на общественото мнение спрямо 

неформалните икономически практики и чувствителността на обществото към 

неформалния сектор в стопанския живот. През 2010 г. чрез поредицата 

представителни социологически изследвания сред населението, работодателите 

и работниците/служителите са изследвани основните елементи от общественото 

мнение за „икономиката в сянка“: представи и мнения за природата, генезиса и 

причинно факторната обусловеност на „икономиката в сянка“, оценки за обхвата 

на „икономиката в сянка“ в България, оценки за териториалните й концентрации 

и за най-масовите й проявления. Детайлно е анализирана степента на 

толерантност на целевите групи на проекта към неформалните практики и 

специално е изследвана психологическата готовност (на ниво икономически 

субекти и на ниво индивиди) за включване в сиви практики. Съществен елемент 

от проведените през 2010 г. изследвания е установяването на готовността на 

обществото като цяло и на отделните категории лица за прилагане на мерки за 

ограничаване и превенция на неформалната икономика. В резултат от 
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проведените изследователски дейности в 11-те селектирани индустриални 

браншове са очертани браншовите специфики в проявлението на неформалната 

икономика, идентифицирани са най-често срещаните нарушения и типичните 

сиви практики по браншове. Специален обект на анализ са причините/факторите 

за възникване и възпроизвеждане на сиви практики на ниво браншове, както и 

възможностите за ограничаване и превенция на неформалната икономика. 

На основата на емпиричните резултати от проведените през 2010 г. 

социологически изследвания са изчислени стартовите стойности на 

социологическия компонент от Композитния индекс „Икономика на светло”89. 

Доразвити и прецизирани са подходите към целевите групи на проекта и 

дейностите за ограничаване и превенция на неформалната икономика 

(обучителни, информационно разяснителни и популяризиращи дейности на 

национално, регионално и браншово ниво). 

2. Като следващ етап в изследователските дейности през 2011 г. е 

проведено онлайн-анкетно допитване сред 500 работодатели и 1160 

работници/служители. Събраните емпирични данни са използвани за 

изчисляване на предварителните стойности на социологическия компонент на 

Композитния индекс „Икономика на светло“. 

3. През 2012-2014 г е реализиран третият етап от изследователските 

дейности за измерване чувствителността на обществото към неформалната 

икономика и установяване динамиката в обхвата и проявленията на 

„икономиката в сянка“. Това се постигнато чрез три представителни 

изследвания - три представителни проучвания сред работодателите и 

работниците/служителите (2012, 2013 и 2014 г.) за попълване на първоначално 

генерираната база данни и едно представително изследване сред пълнолетното 

                                                 
89 Композитният индекс „Икономика на светло“ съдържа статистически и социологически 
компонент. Статистическият компонент се основава на индиректни методи и данните се набират 
изцяло от официални статистически източници. Социологическият компонент се основава на 
директен подход за набиране на информация чрез социологически изследвания или анкетни 
проучвания, провеждани сред две категории респонденти - работодатели (търговски дружества) и 
работници и служители. Тези две категории формират две отделни групи от показатели в рамките 
на социологическата компонента. Съгласно концепцията за Композитния индекс „Икономика на 
светло”, индексът периодично се изчислява и придобива нови стойности. Планирано е при всяко 
постъпване на нова информация, например нови статистически данни за нов отчетен период, 
ревизиране на стари статистически данни, нови проучвания, нови проявления на неформалната 
икономика, индексът да се преизчислява и да получава нова стойност. 
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население на страната (2013 г.). Най-общо казано, чрез първите три изследвания е 

актуализирана информационната база данни и са измерени настъпващите 

промени в нагласите на изследваните съвкупности спрямо сивите икономически 

практики. Изследването сред населението изигра ролята на заключителен 

изследователски инструмент, чрез който са измерени доминиращите в 

общественото пространство модели за възприемане и оценка на неформалната 

икономика и в частност, „икономиката в сянка“. 

За разлика от реализираните през 2010 г. първа серия от 

социологически изследвания, изследванията през 2012-2014 г. изпълниха 

специфични цели и задачи, отговарящи на предварително възприетия модел 

за конструиране на изследователската стратегия. 

Докато целта на изследванията през 2010 г. бе стартово цялостно 

измерване на стойностите по изследваните признаци, то при изследванията през 

2012 г. целта бе да се установят преди всичко настъпилите промени в структурата 

на общественото мнение и в оценките на изследваните основни съвкупности. 

Целта бе чрез повторна диагностика на изследваните признаци да се 

идентифицират актуалните тенденции и настъпилите промени в 

неформалността и отношението на българското общество към сенчестите 

икономически практики. 

Освен установяването на динамиката и актуалните тенденции в 

общественото мнение, изследванията през 2012-2014 г. бяха обогатени с 

измерването на оценките на изследваните съвкупности за социално 

икономическите ефекти от предприетите у нас през 2010-2014 г. мерки за 

ограничаване и превенция на неформалната икономика. Крайната цел бе на 

основата на оценката за практическите ефекти от приложените мерки да се 

предложат идеи за оптимизиране на подходите и мерките за ограничаване на 

неформалните практики. След консултации с Министерството на финансите, през 

2012 г. обект на оценка са девет мерки, конкретно приложени през периода 2010-

1012 г., а при изследването през 2013 г. са събрани два типа оценки: 1) оценки за 

практическите ефекти от три приложени през периода 30 юни 2012 г.-30 юни 

2013 г. мерки и 2) предварителните оценки за очаквания ефект от четири 

предстоящи за въвеждане мерки. Мерките са оценявани от две изследвани 

съвкупности - работодатели и работници/служители. Анализът на получените 
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оценки показа, че различните групи от обществото имат значително различаващи 

се оценки за ефектите от прилагането на мерките. Това бе очаквано като 

обществена реакция, тъй като характерът на оценките зависи както от степента, в 

която съответните групи са лично повлияни от влиянието на мерките, така и от 

информираността на хората за предприетите мерки. От методологическа гледна 

точка набирането на оценки за ефектите от приложени мерки показа, че 

периодическото измерване на обществените реакции към политиките и мерките, 

адресиращи важни социално икономически проблеми, има своя дълбок смисъл - 

както в съдържателно, така и в управленско отношение . 

При реализирането на национално представителните изследвания са 

приложени адекватни контролни действия, с което е гарантирано 

набирането на представителна информация. Нивата на отказите са варирали 

между 5 и 15% (най-ниски при изследването сред населението и относително по-

високи при работодателите). Замените са направени в съответствие с 

предварително одобрените схеми за замяна и в резултат е достигнато на 100% 

изпълнение на планираните извадки. 

Събраната при реализираните социологически изследвания 

емпирична информация би могла да се систематизира в три големи 

категории. 

Първо: информация за реални факти от близкото минало и настоящето 

на изследваните единици. Тази информация включва емпирично установими, 

реални факти и поведенчески актове, извършени от изследваните единици в 

обозримо близко минало или случващи се в момента на изследването. Този тип 

информация е установена посредством съвкупност от прецизно формулирани 

анкетни въпроси и скали с релевантни отговори. По този начин е събрана 

значителна част от търсената информация за количествените и качествените 

параметри на „икономиката в сянка“: основни проявления, типични сиви 

практики, обхват на сивия сектор в националната икономика, браншова 

натовареност със сиви практики, степен на включеност на индивидите в сиви 

практики, мотиви за прилагане на сиви практики, оценки за рисковете от работа в 

сивия сектор. 

Когато са изследвани индивиди или икономически субекти, чрез въпросите 

за факти е получена емпирична информация за: 
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a) Социално демографските характеристики на изследваните лица 

(пол, възраст, образование, професия и квалификация, семеен статус, 

местоживеене, заетост, доходи, професионален опит и т.н.); 

b) Информация за юридическия статус на икономическите субекти - 

регистрация, сфера на дейност, извършвани дейности, количество и 

видове персонал; 

c) Информация за статистически наблюдаемите показатели за 

дейността на изследваните икономически субекти - структура на 

производствените дейности, видове произвеждани стоки или услуги, 

крайни потребители на стоките/услугите, обем на производството, 

годишни обороти, реализирани продажби, типове разплащания с 

доставчици и клиенти (банкови и кешови), наличие на просрочени 

плащания и структура на задълженията, просрочени плащания към 

държавата и към други институции, кредити и др. 

В случаите, когато са изследвани документални единици, въпросите в 

огромната си част са били насочени към изследването на артефакти, създадени в 

съответната област - обективна статистическа информация, законодателна среда, 

аналитично-изследователска среда, медийна среда и общ социален контекст. 

Второ: информация, изградена от мнения, представи и оценки. 

Събираната посредством серията от национално представителни проучвания 

информация представлява съвкупност от индивидуални мнения, оценки и 

представи на всички категории изследвани лица. 

Този тип информация е обект на дискусии и се тълкува нееднозначно. 

Понякога в литературата този тип информация се описва като субективна, от 

което се прави извод за необходимостта констатациите да съдържат елемент на 

съпоставка с обективни данни по същите изследвани признаци. Едно такова 

тълкуване на получаваната при социологическите изследвания емпирична 

информация е не само неправилно, но и некоректно. Емпиричните данни от 

социологическите изследвания могат да бъдат наречени „субективни“ само 

дотолкова, доколкото са  изразени от изследваните субекти и в този смисъл 

отразяват субективните (индивидуални или групови) мнения, оценки, представи, 

идеи. Но независимо от субективния си източник, този тип информация е 

обективна по своето съдържание, тъй като описва реално случили се или 
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случващи се факти/събития и пресъздава действителността такава, каквато 

е според изследваните лица. Мненията и оценките на отделните хора 

(изследваните единици) в своята съвкупност създават обща мисловна 

реконструкция на реално случващите се събития. 

При представянето на резултати от социологически изследвания в 

публичното пространство, нерядко самото споменаване на факта, че изводите са 

базирани на анализа на мнения и представи, е повод за скептични гласове и 

възражения. В очите на широката аудитория90, мненията и представите се 

асоциират със субективност, а оттук се прави заключението, че изводите, които се 

основават на мнения, трябва да се възприемат като „усещане” за нещата, а не като 

описание/анализ на реалната действителност. 

В отговор на този често срещан скептицизъм експлицитно трябва да се 

посочи, че мненията и представите имат специфична когнитивна сила. „Мнението 

... то е функция или пропозиция, чиито аргументи са възприятията или 

афективните състояния, и в този смисъл – функция на преживяното” (Дельоз и 

Гатари, 1995: 243-244, цит. по Фотев, 2004:159). Това, че източник на мненията 

и представите е чувственият и непосредствен личен опит (на изследваните 

лица), само засилва тяхната ценност като когнитивна единица-носител на 

индивидуална информация. Попадналите в извадката лица изразяват лични 

оценки и сетивно преживян опит, но това не е единично, откъслечно „мислене за 

обекта на изследването”, а личностно преживян, осмислен и интернализиран 

опит, превърнат в елемент от цялостната житейска култура на изследвания 

индивид. Като изразяват мнения и представи по изследваните показатели, 

индивидите се себеразкриват в много по-силна степен - съобщават много повече 

за себе си и за своето себеотнасяне към околния свят, отколкото ако бъдат 

поставен в „чиста” познавателна ситуация – да споделят обективно проверяеми 

факти91. Така че събраните мнения и представи за „икономиката в сянка“ 

                                                 
90 Най-силен е скептицизмът на икономическите анализатори, които априори допускат, че 
обективни са само тези числови стойности, които са извлечени от официалните годишни отчети 
за стопанската дейност на икономическите субекти. Доколко истинни и коректни са годишните 
статистически отчети на стопанските единици е спорна тема, която тук няма да бъде засягана. 
Факт е обаче, че периодически се установяват сериозни разминавания между официалните данни, 
подавани от статистическите служби, и обективно съществуващата икономическа реалност.  

91 Впрочем, практиката на социологическите изследвания показва, че най-големи отклонения от 
действителното състояние на нещата се наблюдават по-скоро при въпросите за обективни факти 
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представляват изключително ценен информационен поток, интерпретирането на 

който разкрива пред изследователя огромни хоризонти за реконструкция на 

обекта на изследването. 

В конкретния случай с изследването на структурата на общественото 

мнение за „икономиката в сянка“, чрез обобщението и анализа на мненията и 

оценките на индивидите, попаднали в репрезентативните извадки, се набира 

богата, разнопосочна и многоаспектна емпирична информация, чрез която се 

описва реалната структура и съдържание на обществените нагласи, оценки и 

общественото мнение по отношение на „икономиката в сянка“. Те се отнасят 

както до изясняване същността и особеностите на сенчестата икономика като 

явление, така и до обобщаването на доминиращите в общественото мнение 

представи за възможните подходи и желателните мерки за ограничаването и 

превенцията на сенчестата икономика. 

Това дава основание да се твърди, че установените при изследванията 

обществени нагласи, мнения и оценки са ценни и важни поне в две 

отношения. От една страна, те са ценни в познавателно отношение, тъй като 

чрез тях се генерират информационни масиви, позволяващи детайлното 

изучаване на обекта на изследване, в това число развитието на съществуващите 

концептуални модели за изследвания обект. От друга страна, събраните мнения и 

обществени нагласи са основа за формулирането на полезни, обществено 

приемливи управленски решения. Единственото условие е интерпретирането и 

анализът на съвкупната информация да бъдат съобразени с природата на 

общественото мнение и механизмите на образуване на публичните стереотипи, 

шаблони и модели за оценка на изследваните обекти. 

Трето: информация за нагласи, очаквания и предпочитания. Този тип 

информация е разновидност на информацията за мнения, представи и оценки, но 

различното при нея е установяването на психологическата готовност на 

изследваните лица за реални действия в близко или по-далечно бъдеще. Така 

например, при проведените изследвания за „икономиката в сянка“ се установяват 

нагласите за включване в сиви практики, представите и очакванията за 

                                                                                                                                                         
– като например, обем и структура на доходите, наличие на допълнителна заетост или не и др. 
Затова изследователят прави логически „контроли” и засича информацията по тези показатели, за 
които предварително има основания да се очаква съобщаването на недостоверни отговори. 
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развитието на действията на обществото по отношение на сивите практики, 

както и представите за оптималните действия за ограничаване и превенция на 

„икономиката в сянка“. 

Огромното количество събрана информация дава основание да се направи 

първи прочит, анализ и социологическа реконструкция на обекта на изследване. 

Анализът на емпиричните данни се съобразява с консенсусно възприетите тези 

за особеностите на българския преход от държавен социализъм към пазарна 

икономика – промяната в кардиналните елементи на икономическата система 

(собствеността, производството на прибавена стойност и нейното 

разпределение), относително новите за българската действителност подходи за 

управлението на икономическите процеси, радикално трансформираната 

(либерализирана) институционална среда, дълбоките процеси на социална 

дезинтеграция, структурните промени в заетостта и доходите, масовото 

обедняване и разслояване на обществото и произтичащите от това нови форми на 

предприемаческа култура. В този контекст се изследват проекциите на 

„икономиката в сянка“ в общественото съзнание и съответствието им с 

параметрите на реалната институционална среда, схващана като съвкупност от 

„правила на играта” и система от организации, овластени (чрез съвкупност от 

механизми) да създават нормативни и организационни предпоставки за 

прилагането на формалните правила. 

§3. „Икономиката в сянка“ като структурен елемент на 

трансформиращото се българско общество 

3.1. Мнения и оценки за същностните характеристики на 

„икономиката в сянка“ 

Разкриването на отличителните, същностни черти на явления от типа на 

„икономиката в сянка“ е сред най-трудните, но безспорно най-интересните и 

провокативни познавателни задачи. Изследователското око е предварително 

„настроено“ (чрез изследователските инструменти) за търсене на онези 

отличителни характеристики, чрез които обектът конституира своята 

уникалност и онтологична неповторимост. Разбирана като отличителното 

вътрешно съдържание, като най-важната и определящата част на даден обект, 

същността на „икономиката в сянка“ е константното ядро, което я „позиционира” 
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като елемент от икономическата система на обществото. 

Предварително дефинираните в теоретичния модел за предмета на 

изследване същностни черти на „икономиката в сянка“ са иманентно присъщата 

й двойственост, вътрешна противоречивост, нелегитимност спрямо 

официално установените институции (разбирани като система от правила и 

организациите за тяхното прилагане), динамичност, гъвкавост и рефлек-

сивност. 

Анализът на емпиричните данни от проведените в рамките на 

проектираната система социологически изследвания потвърждава 

изследователската хипотеза за дълбоко противоречивата, двойствена, многолика 

и динамично променяща се природа на „икономиката в сянка“. 

Реализираната система от социологически изследвания предлага богат 

емпиричен прочит на един от базисните елементи на концептуалния  модел за 

предмета на изследване - съдържанието на конструкта „икономика в сянка“. 

Природата на „икономиката в сянка“ се вижда и разчита по различен 

начин от изследваните съвкупности. В това отношение силно информативни са 

спонтанните дефиниции за сенчестите практики, събрани по метода на 

дълбочинните интервюта и фокус груповите дискусии. Техният анализ 

позволява да се разкрие съдържанието  на конструкта „икономика в сянка“, което 

се влага от различните изследвани съвкупности: 

1) В представите на работодателите, „икономиката в сянка“ е 

обективно присъстващ, закономерен и неизбежен елемент от 

икономическата среда на съвременните общества, обусловен от сложен 

комплекс от причини и с разнопосочни ефекти върху националната 

икономика като цяло, върху икономическите структури, реализиращи 

дейност в различните браншове и на ниво индивиди. Тезата се застъпва 

многократно и убедително от преобладаващата част от работодателите. С 

различни примери и акценти, изследваните лица подчертават, че сивите 

практики са многолика икономическа реалност, която въпреки очевидно 

незаконната си природа, различните степени на допускане и приемане от 

обществото и противоречивите си ефекти върху националната икономика и 

индивидите, е обективно присъщ елемент на всички съвременни икономики, в 

това число и на българската икономика. 
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Според работодателите, „икономиката в сянка“ е извършване на 

стопанска дейност, при която съзнателно и системно се нарушават 

установените формални правила и регулации. Целта е да се осигурят 

конкурентни предимства, позволяващо постигане на бързи и лесни печалби. 

Добре се осъзнава, че сенчестата икономика е стопанска дейност, която не се 

декларира официално и остава скрита за държавната статистика. Сивите 

практики обаче са механизъм за бързо възвръщане на инвестирания капитал и 

дори само това е достатъчно силна причина за превръщането на сенчестата 

икономика в сериозна част от националното стопанство. Затова, въпреки 

очевидно незаконния си характер, сенчестите икономически дейности 

„примамват“ с видимо по-големите възможности за реализиране на бързи 

печалби – нещо, с което изрядният бизнес не може да винаги да се похвали. 

2) Емпиричното изследване на „икономиката в сянка“ потвърждава, че 

общественото съзнание прави много ясна разлика между сенчестите и 

криминалните дейности. Осъзнати и ясно артикулирани са представите за 

„икономиката в сянка“ като специфичен вид икономическо поведение, при което 

икономически субекти или лица извършват разрешени от закона дейности, 

които не декларират пред държавата и върху които не заплащат дължимите 

данъци и социални осигуровки. Така се стига до основното противоречие в 

сенчестите дейности – между иначе легалното съдържание на „икономиката в 

сянка“ (извършват се разрешени от закона дейности) и нарушаването на 

правилата за инициирането, финансовото осчетоводяване и отчитане на 

показателите за извършените дейности (в т.ч. разходите за труд)92. 

3) При дефинирането на „икономиката в сянка“, представителите на 

държавната, областната администрация и регионалните структури на НАП 

извеждат два акцента – незачитането/нарушаването на законовите изисквания 

и заниженият контрол от страна на държавните институции. Според 

изследваните лица, „икономиката в сянка“ включва всяка стопанска дейност, при 

която съзнателно не се спазват законовите изисквания. Към нея се отнасят 

всички нерегламентирани търговски и трудови отношения, „заобикалянето“ и 

                                                 
92 В тази връзка един от интервюираните работодатели обобщава: „ ... не правиш нищо забранено, 
само дето не го правиш по установения от държавата ред”. 
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неспазването на данъчното и осигурителното законодателство. Сива е тази част 

от икономиката, върху която държавата няма контрол. 

3.2. Двойственост и вътрешна противоречивост на 

„икономиката в сянка“ 

Двойствената и вътрешно противоречива природа на сенчестите 

икономически практики е уловена и пресъздадена практически от всички 

изследвани съвкупности. 

Първо, в мненията и на трите основни изследвани съвкупности 

(работодатели, население и работници/служители) изобилстват елементи на 

двойствено и противоречиво отношение към формите и проявите на 

„икономиката в сянка“. 

Според 53,9% от работодателите93, сенчестите икономически практики са 

нарушение на законодателството, но въпреки това част от тези прояви са 

напълно допустими и приемливи в обстоятелства на криза. Други 40,4% от 

работодателите са категорични, че „икономиката в сянка“ е необходимост за 

оцеляването на бизнеса и гражданите в България. Значителен дял (40,3%) от 

работодателите виждат в сивите практики възможност за компенсиране на 

пропуските в държавната политика, а според 13,3% от работодателите 

„икономиката в сянка“ е проява на гъвкавост от страна на предприемачите. Една 

трета от работодателите (34,9%) възприемат „икономиката в сянка“ като 

еманация на традиционния балкански манталитет „да се надхитри закона и 

държавата”. 

Подобна логическа противоречивост и „непостоянство“ в оценките за 

„икономиката в сянка“ се наблюдава и в представите на населението и 

наемния труд: 66,8% от населението и 58,6% от работниците/служителите 

възприемат „икономиката в сянка“ като очевидно нарушение на 

законодателството. В същото време, близо една трета (31,2%) от населението и 

43,2% от работниците/служителите я оценяват като необходимост за оцеляване 

на бизнеса и индивидите. Че „икономиката в сянка“ „удря по джоба на всички” са 

съгласни 82,1% от работниците и служителите, но в същото време 75,2% от 

                                                 
93 По данни от национално представителното изследване сред работодателите, проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, АИКБ, 2010. 
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икономически активните лица отбелязват, че работата в сивия сектор е най-

бързият начин да се работи с печалба. 

При анализа на емпиричните данни от представителните изследвания, на 

пръв поглед сякаш на всяка стъпка изследователят се сблъсква с кълбо от 

логически противоречия. Но само неопитното око би се заблудило, че става дума 

за поредица от взаимно изключващи се „късчета” информация. Вникването в 

изказаните мнения и оценки показва, че структурата на обществените нагласи 

отразява много точно противоречивата и двойствена природа на 

„икономиката в сянка“ – легални (разрешени) дейности придобиват „различно 

сиви” форми поради това, че в процеса на тяхното извършване или отчитане се 

допускат системни и съзнателни нарушения на действащото в страната данъчно, 

здравно и осигурително законодателство. Има и редица случаи, в които 

нарушението на действащото законодателство е функция на слабото познаване 

законодателството. Но като правило доминират случаите на съзнателно и 

преднамерено „заобикаляне“ на законите, с цел търсене оптимизиране на 

стопанското поведение на икономическите субекти - в това число, и за постигане 

на по-високи икономически облаги. 

Задълбочаването на анализа показва, че проблемът е в самия обект на 

изследване – „икономиката в сянка“ е сложна подсистема от социално 

икономическата структура на обществото, а днешните й проявления и 

специфичен хетерогенен състав са продукт от динамично протичащи, 

двойствени, взаимно противоречащи си процеси. Поради това обществените 

представи и мнения за природата на „икономиката в сянка“ също са 

противоречиви и амбиваленти, което не означава, че са неточни - тъкмо 

обратното, те са адекватни на изследваната действителност. 

В контекста на тези разсъждения става ясно защо например в 

представите на българските работодатели доминира образа на 

„икономиката в сянка“ като допустимо и необходимо нарушение на 

съществуващите регулации. Тъй като първото национално представително 

изследване на работодателите се проведе през 2010 г., 23,1% от попадналите в 

извадката работодатели намериха за разумно да изтъкнат ролята на кризата като 

силно катализиращ фактор за появата на нови сиви работодатели и за 

утвърждаването на морала на „псевдо-предприемчивостта”. Общите оценки на 
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работодателите отразиха дълбокия конфликт между социално приемливото и 

социално недопустимото.  

Второ, емпиричните оценки за структурните елементи на 

„икономиката в сянка“, разгледана като система, също се характеризират с 

висока степен на вътрешна противоречивост и двойственост. Текстовата 

информация от фокус груповите дискусии и дълбочинните интервюта показва, че 

практически всички елементи на неформалната икономика са обект на 

диаметрално противоположни оценки, тъй като това, което е добро за едната 

страна, причинява щети на другата страна. В част от случаите отношението 

„ползи-разходи” се реализира в рамките на системата „икономика в сянка”, а в 

други случаи се съотнася с елементи, външни на системата „икономика в сянка”. 

Когато, например, сивият работодател купува суровини от доставчик и не 

фактурира тази сделка, от това имат полза и двамата работодатели – и 

купувачът, и доставчикът, тъй като чрез прикриване на действително 

реализираните покупко-продажби и двата субекта плащат по-малък данък 

печалба. Приема се, че в случая печелят и крайните потребители, тъй като 

произведената по този механизъм стока/услуга би следвало да бъде с по-ниска 

крайна цена. Качеството тук не се коментира, но се приема по подразбиране, че 

по-ниската цена корелира с по-ниско качество. Губи държавната хазна, в която не 

се внасят дължимите данъци за извършената покупко-продажба и свързаните с 

това производствени дейности, което в крайна сметка 1) се отразява негативно на 

нивата на социалните плащания и 2) се връща отново върху бизнеса, под формата 

на увеличени или нови данъци. 

Или друг случай. Когато работодателят наема и осигурява лица на 

минимална работна заплата, но допълнително им доплаща „на ръка”, в този 

случай в краткосрочен диапазон печели и работодателят (намалява разходите 

за труд), и работникът (получава по-високо нетно възнаграждение за труд). В 

краткосрочен план, загубите са за сметка на социалните фондове, в които в този 

случай постъпват по-ниски суми за социално и здравно осигуряване и в 

последствие това се отразява както на солидарните стълбове, така и директно на 

осигурените лица. Работникът също е губещ, но все още не го е осъзнал, защото 

щетата се „връща” при него индиректно и с отложен старт – веднъж под формата 

на по-малобройни и по-ниско качествени здравни услуги, образование, социални 



„Икономика в сянка“ 

359 

дейности и втори път, като по-ниска основа за изчисляване на размера на 

пенсията. Впрочем, в този случай обществото като цяло е най-губещата страна, 

тъй като освен намалените суми за социални плащания се занижават и 

възможностите за инвестиране в услугите от общ интерес (здравеопазване, 

образование, обществен транспорт, комуникации, социални услуги). Ето как една 

на пръв поглед „безобидна“ операция („спестяване от осигуровки”) поставя 

началото на поредица от изкривявания в механизма за преразпределение на 

доходите и гарантиране на социалните плащания. 

Трето, верификацията на разработената методология чрез 

проектираните модули с качествени методи потвърди релевантността на 

възприетите в концептуалния модел тези за сложния и противоречив 

характер на  взаимодействията между „икономиката в сянка“ и официалната 

икономика.  

Между „икономиката в сянка“, като най-значимият сегмент от 

неформалната икономика”, от една страна, и формалната икономика, от друга 

страна, паралелно се развиват както деструктивни, така и стабилизиращи, 

компенсаторни взаимо-действия и процеси. 

Деструктивните процеси се изразяват в намаляване 

конкурентоспособността на официалната икономика – работейки „по правилата”, 

напълно изрядните икономически субекти създават крайни продукти с по-висока 

себестойност и в крайна сметка се оказват с по-малко сравнителни предимства от 

сивите работодатели. В отраслите, в които сивият сектор е доминиращ или силно 

развит, изрядният бизнес е в позицията на „икономически нерационалния играч”. 

Затрудненията възникват по няколко основни линии - с намирането на 

качествена работна ръка, проблеми с реализирането на произведените крайни 

продукти, загуба на пазарни позиции и клиенти, по-ниска рентабилност. Заетите 

лица в сивите предприятия, в краткосрочен план се радват на по-високи 

материални стимули (чистите доходи са в пъти по-високи), но в същото време 

губят социалните и здравните си права и в крайна сметка, в дългосрочен план се 

оказват губещи. 

Стабилизиращите (компенсаторни) процеси се изразяват в създаването 

на паралелна икономическа под-система, който неутрализира дисбалансите в 

икономическата инфраструктура; приоритетно развива тези браншове и сфери, 
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които по силата на пропуски, недоглеждания или липса на адекватни подходи и 

политики са се оказали недостатъчно развити; смекчава социално 

икономическите последствия от деформирания пазар на труда и създава реални 

шансове за заетост (и доходи) пред трудово изключените лица; компенсира 

пропуските в механизмите за преразпределение на доходите и „тушира” 

негативите на системите за социална защита. 

Четвърто, противоречивостта в тълкуването на сенчестата 

икономическа реалност от страна на изследваните лица е индикатор за 

задълбочаващите се процеси на социална дезинтеграция в българското 

общество. През първите години на прехода се приемаше за естествена появата на 

силни центробежни сили и бързият разпад на съградената социална тъкан. 

Съдейки по емпиричните данни от фокус груповите дискусии и 

дълбочинните интервюта, социалната спойка на обществото не само че не е 

възстановена - застрашени са и малкото останали градивни елементи: 

принципите на социална солидарност, политическа толерантност, 

стабилност на колективната визия94 за социално икономическото развитие 

на обществото. През годините на радикалните икономически, институционални 

и ценностно-нормативни метаморфози социалните групи са си изградили 

специфични „защитни” маски. Надяването на социално приемливи маски е 

практично и удобно, особено когато се преследват личностно значими цели, но 

зад маските протичат сериозни личностни конфликти и зреят още по-

разрушителни дезинтеграционни процеси. Емпиричен израз на протичащите 

процеси на социално икономическа дезинтеграция са сенчестите икономически 

практики, които в структурата на общественото мислене и общественото 

съзнание са отразени противоречиво, но категорично - сивите практики са 

рефлексия на официално установената институционална среда и израз на 

осъзната потребност от страна на стопанските субекти за максимизиране на 

икономическата рационалност. 

  

                                                 
94  Трудното, мъчително и продължително във времето изработване на общи, консенсусни визии 
за социално икономическото развитие на българското общество се приема като една от 
причините за неуспешния български преход (Фотев, 1996; Чавдарова, 2001). 
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§4. „Икономиката в сянка“ в контекста на трансформационните 

процеси в българското общество 

4.1. Предпоставки и фактори за възникването на 

„икономиката в сянка“ 

Изясняването на причинно следствените връзки при функционирането на 

„икономиката в сянка“ като паралелна икономическа реалност изисква ясно да се 

отграничат конституиращите фактори. Това е тази група от предпоставящи 

характеристики на икономическата, социалната и нормативната системи на едно 

общество, които създават условия за възникването на модели на неформално 

икономическо поведение. В теоретичния модел на емпиричното изучаване на 

„икономиката в сянка“ се прие, че най-общо ще се разграничават три групи 

предпоставки и фактори за възникването на „икономиката в сянка“: а) 

икономически; б) социетални и в) институционални. Чрез изследователските 

инструменти и тяхното прилагане в поредицата от социологически изследвания 

бе тествана релевантността на възприетите концептуални допускания за 

обусловеността и генезиса на „икономиката в сянка“, както и постепенното й 

формиране като устойчива паралелна икономическа реалност и структурен 

елемент на съвременното българско общество. 

Задълбочаването на анализа на емпиричните данни позволява да се 

открои значимостта на ендогенните (вътрешно присъщите) и екзогенните 

(външни на системата) фактори. Емпиричните данни от реализираните 

изследвания позволяват да се направят следните основни констатации: 

Първо, населението и работниците/служителите практически не 

правят особена разлика между фактори/предпоставки за възникването на 

сивите практики и фактори/предпоставки за тяхното възпроизвеждане в 

ежедневието им днес. Обществото (68,5% от населението) до такава степен е 

привикнало със съществуването на сиви икономически дейности, че в 

публичните нагласи е изработен еталон за оценяването им като „нещо напълно 

нормално и допустимо”. Все пак, индивидите свързват възникването на сивите 

икономически практики в съвременния им вид най-вече с разграбването на 

държавната собственост в началото на периода, с отслабения контрол от страна 

на държавата и с неефективните, тромаво работещи и чудовищно корумпирани 

държавни служители. Историята неведнъж е показвала, че родовата памет е 
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изключително кратка – очевидно, това се случва и с родовата памет на българина. 

Макар, че трансформационните процеси в българското общество започнаха преди 

23 години, изглежда, че колективният „спомен” за първите години на прехода и 

начините, по които е извършена промяната в отношенията на собственост, е 

започнал да избледнява. 

Второ, по-висока съдържателна стойност имат колективните 

„спомени” на работодателите. Една голяма част от днешните работодатели са 

свидетели и активни участници в събитията от първите години на прехода, 

затова техните разкази и интерпретации за случилото се заслужават да бъдат 

внимателно изучени. Тези разкази са събрани предимно с помощта на 

дълбочинните интервюта и при фокус груповите дискусии, поради което 

подлежат на специфичен вид обработване и анализ. На тази основа могат да се 

очертаят генезиса и типичните модели за „случването” на неформалността – така 

както я виждат и съпреживяват работодателите. За разлика от населението и 

работниците/служителите, при работодателите доминират спомените за 

силовите механизми за преразпределението на собствеността и политическите 

протекции за парцелирането на икономическото пространство, които в съчетание 

с институционалния вакуум са създали перфектните условия за възникването на 

неформални икономически дейности. Текстовата информация от дълбочинните 

интервюта съдържа ценни фрагменти за факторите за появата на сивите 

практики от нов тип в годините на трансформиране на българското общество. 

Систематизирането на събраните мнения позволява да се изведат следните 

основни групи фактори: 

 Рязката смяна в отношенията и правата на собственост, която е довела 

до разрушаване на съществуващите модели на стопанско поведение и 

институционален вакуум; 

 Несъвършенствата/пропуските в нормативната уредба, в това число 

високото облагане на труда; 

 Дълбокото противоречие между формалните и неформалните образци 

на поведение; 

 Особеностите във функционирането на държавната и общинската 

администрация (налагане на неоснователни местни данъци и такси, 

безпределна корумпираност и злоупотреба с властови позиции); 
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 Извеждането на недоверието в институциите като принцип на 

взаимоотношенията между пазарните субекти и властта и последващото 

от това неприемане на формалните правила; 

 Разрушената социална тъкан и липсата на социални спойки; 

 Липсата на контрол от страна на компетентните органи; 

 Икономическата принуда; 

 Особеностите на националната култура; 

 Собственият избор на работодателя. 

Трето, независимо от различията в начините, по които изследваните 

съвкупности преценяват генезиса на неформалността в българското 

общество, в общественото съзнание като цяло доминират няколко 

конституиращи „оценъчни маркера”: 

1) Ситуацията на продължителна „нормативна парализа” и 

институционална безтегловност; 

2) Грубото разграбване на държавната собственост; 

3) Структурната безработица и рязкото обедняване на големи групи от 

трудово активното население; 

4) Възникването на силови групировки и публичното, несанкционирано 

прилагане на силови механизми за реалното преразпределение на собствеността; 

5) Политическите чадъри за крупните икономически групировки; 

6) Създаването на сложна и трудна за прилагане нормативна среда – 

конструиране на нови правила на играта, конституиране на съответстващи 

организации и механизми за прилагането на новите норми/регулации; 

7) Възникването на нови модели на предприемаческа култура и 

утвърждаването на гъвкавостта и рисковото поведение като основни 

характеристики на предприемачите; 

8) Закрепването на новите модели в масовото мислене и превръщането им 

в еталони за релевантно икономическо поведение в ситуация на преход към 

пазарна икономика и либерални модели на управление на икономическите 

процеси. 

В условията на цялостна социално икономическа трансформация, 

първостепенни фактори се оказват рязката промяна в модусите на 

управление на социално икономическите процеси и възникналото в 
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резултат на това институционално безсилие. И населението, и работодателите 

бързо разбират, че са попаднали в ситуация на нормативна „безтегловност”, 

когато старото е разрушено, а новото тепърва се конституира. Характерен белег 

на този тип среда е изключително високата степен на институционална 

неопределеност, която се изразява в липса на регулиране на определени сегменти 

от стопанския живот и свръхрегулиране на други сегменти. Двадесет години по-

късно, ниската ефективност и слабата компетентност на държавните институции 

(разбирани като организациите и механизмите) се приема като даденост, поради 

което се генерират компенсационни механизми с цел бързото и ефективно 

решаване на възникващите проблеми. Така на практика се реализира 

отдръпването на работодателите и населението от държавата - редица автори го 

определят като сигнал за протичащата инволюция в постсоциалистическите 

общества (Буравой, 1999; Стоева, 2005). Настоящото изследване също 

потвърждава, че индивидите гледат на своето потъване в сивото икономическо 

пространство като израз на рационалния им избор сами да се грижат за 

създаването на условия и гаранции за функционирането им като икономически 

единици. В този смисъл, експлозията на неформалност е естественият отговор 

на нарушената социална нормалност от времето на държавния социализъм. 

Сенчестите практики са един от възможните варианти за излизане от трудни 

ситуации, създадени от законовата среда или от мудно функциониращата 

държавна администрация. 

Приложените конкретни методи за набиране на емпирични данни 

позволяват да се направи извода, че в първите години на трансформиране на 

българското общество към пазарна икономика, екзогенните фактори 

(промяна в политическата система, смяна в подходите за управление и 

създалата се тотална институционална парализа) са изиграли 

конституираща роля за възникването и формирането на нов тип 

икономическа неформалност и в частност са довели до конструиране на 

социално-икономически предпоставки за възникване на „икономика в 

сянка“ – като радикално нов тип неформално икономическо поведение. Без 

да се подценява ролята на ендогенните фактори (смяната на правата на 

собственост и технологията в управлението на ниво „икономически 

субекти”), все пак екзогенните фактори се явяват първопричината и 
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оформят социално икономическия и културно-ценностния контекст, в който 

става възможно зараждането на „икономика в сянка“ в днешните й 

проявления. 

4.2. Предпоставки и фактори за устойчивото възпроизвеждане 

на „икономиката в сянка“ 

Предвид важността на кръга от въпроси за натрапчивото и упорито 

присъствие на сивите практики в стопанския живот на страната, при 

емпиричното изследване на „икономиката в сянка“, той е прецизно развит във 

всички основни изследователски инструменти. В резултат при изследванията е 

генерирана богата информационна база от мнения и оценки – както 

количествени, така и текстови, на основата на които могат да се направят 

обосновани изводи за причинно факторните механизми, които стоят в основата 

на съществуването на сенчестите практики в икономическия живот на страната. 

Общественото мнение е изключително единно по отношение на най-

важните фактори за устойчивото възпроизвеждане на сив икономически сектор в 

страната. Потвърждава се изследователската хипотеза, че изследваните 

съвкупности имат различен поглед върху причинно факторната обусловеност на 

сивия сектор. Специфичността в оценките и ранжирането на основните 

фактори е функционално детерминирана – тя е производна на позицията и 

функциите, които изследваните лица изпълняват в системата от социално 

икономически отношения. 

4.2.1. Работодателите за упоритата „неизбежност” на сивите практики 

В познавателната схема на емпиричното изследване на „икономиката в 

сянка“, на работодателите като изследвана съвкупност е отредено централно 

място за осветляването на причинно факторната обусловеност на 

„икономиката в сянка“. Най-напред, изключително интересна и многопластова 

информация е набрана при дълбочинните и полуструктурираните интервюта, а 

също така и при фокус груповите дискусии и „мозъчните атаки”. Причините за 

устойчивото възпроизвеждане на неформалните икономически практики 

(прилагане на „традиционните” сиви практики и изобретяване на нови хватки за 

заобикаляне на официалните регулации) са сред най-горещо дискутираните теми 

при дълбочинните интервюта. Това е темата, по която работодателите говорят 
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най-свободно и разгорещено, изказани са множество интересни мнения и 

позиции, приведени са богати аргументи в подкрепа на споделените тези. 

Интервюираните работодатели изразяват категорични, но разнопосочни мнения. 

В своите разкази за паралелното съ-пребиваване на официалната и сивата 

икономика, работодателите много остро поставят въпроса за ролята на 

институциите за съществуването на сенчести практики – институциите, 

разбирани в смисъла на Норт (2000: 13) като организации-функция на 

закрепените формални правила и привеждащи в изпълнение същите тези 

правила. Анализът на мненията позволява да бъдат обособени три основни 

аспекта на проявление на ролята на институциите: 

 На първо място, ролята на институциите за създаването на законово-

нормативната уредба, регламентираща правилата за извършване на 

бизнес; 

 На второ място, конкретното приложение на нормативната уредба в 

бизнес практиката на отделните браншове и фирми; 

 На трето място, контролът по приложението на законово-нормативните 

изисквания и санкциите, налаганите при установяване на нарушения. 

Единодушието на работодателите впечатлява, затова е полезно да се 

вникне какво се крие зад техните мнения за причинно-факторната обусловеност 

на сивите икономически практики. 

Според работодателите, факторите за възпроизвеждането на сивите 

практики са конфигурация от взаимно обвързани обективни и субективни 

предпоставки (и условия), които съ-съществуват и взаимно се „катализират”. 

Най-високо информативни са свободните разкази на работодателите, 

които в рамките на дълбочинните интервюта разсъждават за институциите 

(нормативната уредба и организациите, които са овластени да я прилагат) 

като първостепенен фактор и основополагаща платформа за „случването” на 

сенчестите практики. Допълнени с количествените данни, тези разкази 

получават необходимата им социална „темпоралност” и могат да се 

използват за извеждането на генерали-зиращи констатации. 

Чрез съвкупност от закони и нормативни актове държавата определя 

легитимните начини/модели за извършване на стопанска дейност от 

икономическите единици. В зависимост от спецификата на различните отрасли и 
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подотрасли държавата дефинира периметъра, механизмите и средствата за 

извършването на законови действия в дадена област. Казано по друг начин, чрез 

съществуващите закони и регулации държавата определя границата на 

законните действия и посочва кои действия следва да се квалифицират като 

легитимни. Така се дефинират обсега, методите и съдържанието на официалната, 

законосъобразната икономика от една страна, и от друга страна – периметъра, 

методите и проявленията на икономиката извън закона или това, което за 

краткост се нарича неформална икономика. Според мярата, в която се нарушават 

съществуващите закони, се различава различна степен на сивота на 

икономическите практики, а от определен момент нататък се говори за 

криминализирана (черна) икономика. 

Работодателите са категорични, че появата и устойчивото 

възпроизвеждане на „икономиката в сянка“ се предпоставят от законодателната 

политика на държавата. Сенчестата икономика е резултат, продукт на 

условията и средата, в която се развива бизнес: 

a) Неадекватност на законите и произтичащите от тях нормативни 

регулации. Съществуването на „икономика в сянка“ е обвързано със 

законодателни пропуски и несъвършенства, които ловко биват използвани от 

предприемчиви работодатели. Работодателите са наясно, че прибягването до 

сиви практики е нарушение на законодателството, но когато са изправени пред 

дилемата „легитимност или оцеляване” предпочитат варианта да поемат 

известни рискове по отношение на законодателството. Пряко следствие от 

неадекватността на законите по отношение на бизнеса е създаването на 

объркана, нерелевантна законова среда, която вместо да стимулира 

икономическите дейности, генерира конфликти и проблемни ниши, а също и 

предпоставки за сенчести икономически практики. Неадекватната нормативна 

база позволява произволни интерпретации, зад които се крият користни 

интереси, което създава допълнителни условия за процъфтяване на сивите 

работодатели. 

Сивата икономика е обвързана с несъвършеното законодателство, както и с 

приемане на неясни и допускащи различно тълкувание закони. Някои 

работодатели (например, от бранш информационни технологии, полиграфия, 

туризъм и пощенски услуги) са на мнение, че съзнателно оставените вратички и 
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„пропуски” в законите са идеалната нормативна среда за процъфтяването на сиви 

практики. В своите разсъждения работодателите отиват и по-далеч. Според тях, 

държавата съвсем съзнателно оставя пролуки в законите, за да може да се 

развива нерегламентирана икономическа дейност. 

Това мнение е потвърдено след това и при представителното изследване 

сред работодателите през 2010 г., когато 40% са заявили, че в много от случаите 

законодателните промени се правят за обслужване на частни интереси и 

основният мотив за промените е преформатирането на нормативната среда в 

полза на точно определени икономически играчи. Като илюстрация 

работодателите са привели примери със скандали за лобистки поправки в закони. 

b) Противоречията и пропуските в законодателството създават 

възможности чрез заобикалянето на членове, алинеи и параграфи да се 

извършват редица нарушения в посока създаване на сиви икономически 

практики. Несъвършените и взаимно противоречащи си нормативни регулации 

са „покана“ към работодателите за прилагането на разнородни по характер сиви 

практики. Естествената нагласа на бизнеса е да търси икономическа 

рационалност в своето съществуване. Затова всяка регулация, която го тласка в 

обратна посока, автоматично става предмет на преосмисляне и заобикаляне. 

Голяма част от неформалните практики в икономиката възникват като следствие 

от съществуващи конфликти между правно нормативната среда и мотивите на 

работодателите за икономически рационално поведение. Колкото повече и по-

тежки за изпълнение са регулациите, толкова по-силна е тенденцията за 

тяхното нарушаване. 

Интервютата очертават много ясно дълбоката убеденост на 

работодателите, че нормативните регулации и правила са прекалено много на 

брой, взаимно си противоречат и създават финансови затруднения на фирмите. 

Работодателите масово застъпват позицията, че спазването на всички 

съществуващи правила за законосъобразен бизнес не е рентабилно, лишава 

икономическите единици от сравнителни предимства и намалява общата им 

конкурентоспособност. 

Други работодатели (основно от бранш информационни технологии, 

електротехника и електроника и парфюмерия) обръщат внимание върху 

съществуването на двойни стандарти по отношение на фирми от един и същи 
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бранш – регулациите допускат част от фирмите да се окажат в привилегировано 

положение спрямо другите. В един и същи бранш се допуска да работят фирми на 

патент и такива които са регистрирани по ДДС. Патентните фирми са не са 

задължени да регистрират ежемесечно оборотите си, при тях е възможно 

извършването на продажби на стоки и продукция без да начисляват ДДС, което ги 

прави предпочитани доставчици пред фирми от бранша, регистрирани по ДДС. 

Така се задейства верига за внос на недекларирани количества или други 

механизми за заобикаляне начисляването на ДДС. Неравнопоставеността, в която 

изпадат малките и големите в бранша спрямо един или друг нормативен акт – 

ЗДДС, кредитиране, работа на акорден семеен принцип или наемане на лица на 

трудов договор, води до генериране на „гъвкаво“ предприемаческо поведение и 

прилагане на сиви практики. 

c) Честата и необоснована промяна в съществуващите законови и 

подзаконови документи е фактор за продуцирането на нови сиви практики. 

Освен че са сложни и множество на брой, нормативните регулации са обект на 

прекалено чести промени. Според работодателите, това е крайно некоректно, 

защото изисква непрекъснати усилия за актуализиране на правната култура на 

фирмено ниво и усложнява процеса по воденето на фирменото счетоводство, 

както и по отчитането на дейността и оборотите пред държавата. Поддържането 

на висока фирмена компетентност и доброто познаване  на актуалните промени в 

законовите и подзаконовите актове е по силата на големите икономически 

структури, за малките фирми се оказва сериозно препятствие пред легалното им 

функциониране. 

Част от новите „сиви” използват променящите се нормативни регулации 

като оправдание за нарушенията, които правят – в случай, че се установи 

нарушение, работодателят се извинява с непознаване на новите букви от 

съответния закон. Впрочем, това е нагледен пример за гъвкавостта в поведението 

на работодателите. Ето как в немалко случаи съзнателното решение на даден 

работодател за работа в сенчестия сектор се приема формата на нарушение 

поради неосведоменост. 

d) Но неефективността на нормативната база е само една страна на 

институционалната среда. Според работодателите, същинските (и често 

непреодолими) проблеми, се създават от държавната администрация в 
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процеса по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове. 

Очертава се проблемът „държавната администрация като генератор на 

сенчести практики”. Законодателната среда сякаш е създадена така, че да 

улеснява процесите по тежкото административно прилагане на действащото 

законодателство. Работодателите са категорични, че държавните институции и 

общинската администрация са в основата на генерирането на сиви практики – 

всеки втори работодател съобщава, че се е сблъсквал с много сериозни проблеми 

при издаването на лицензи и разрешителни, а всеки пети е имал проблеми във 

връзка с процедурите по плащане на данъци, акцизи и мита. 

Неадекватната нормативна база позволява на държавни и общински 

служители нееднозначно да тълкуват законовите разпоредби и по този начин да 

създават условия за корупционни схеми. Но прилагането на корупционните схеми 

е трудно доказуемо, защото нещата стават „лично, на четири очи или чрез доверен 

посредник”, поради което се оказва невъзможно корупционните схеми да бъдат 

разкрити и разобличени. 

Могат да се разграничат два аспекта в ролята на държавната и 

общинска администрация, които я превръщат в инспиратор на сенчести 

практики в икономиката. От една страна, в определени случаи държавната 

администрация инициира сиви практики чрез своето бездействие, безкрайно 

протакане и пасивност – така се създава пространство, през което трябва да се 

премине, за да се намерят решения на важни за фирмите проблеми. В други 

случаи, чрез конкретни действия и актове на администрацията се създават 

директни предпоставки за сенчеста икономика. „Че те са най корумпираните 

звена! Как каква роля играят — най-съществената!”, е спонтанният отговор на 

един от респондентите по този повод. 

Разказите на интервюираните лица изобилстват от примери за служители 

в различни държавни и общински служби, които с „пасивността и бездействието 

си създават конкретни предпоставки за сива икономика”, като бездействието в 

повечето случаи се свързва с липсата на контрол. 

Но ежедневието на работодателите е изпълнено със случаи, които могат да 

се обяснят не само с пасивност и бездействие от страна на служителите в 

обществения сектор. Пасивността и бездействието на държавната и общинска 

администрация, продължителните, бюрократични процедури, ниската степен на 
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компетентност на служителите на администрацията, както и в съществуването на 

практически неприложими/неосъществими изисквания за различните процедури 

се превръщат в предпоставки за корупция и от там - за сенчести практики в 

икономиката. Липсата на юридическа обвързаност95 на държавната 

администрация е другият огромен проблем, който все още изглежда 

непреодолим. 

е) Заниженият контрол по изпълнението/прилагането на законите и 

наредбите е фактор за сиви практики в икономическата дейност. Във всички 

изследвани браншове се срещат изрични мнения, че проблемът не е толкова в 

липсата на закони, а в начина, по който те се прилагат. Значителна част от 

работодателите подчертават, че всъщност проблемът дори не е в несъвършеното 

законодателство - сериозният проблем е в липсата на контрол върху дейността на 

определени браншове. Липсата на контрол играе основна роля за 

процъфтяването на сивите практики, убедени са работодателите. В ситуация на 

усещане за позволеност на нарушенията, общото пренебрегване и заобикаляне на 

законите се превръща в масов модел за „гъвкаво пазарно поведение”. 

f) Липсата на желание за санкциониране на нарушителите и 

нееднаквото прилагане на законодателството към стопанските субекти. 

Освен гореспоменатото, налице е общо мълчаливо толериране на нарушителите и 

обстановка на ненаказуемост. Работодателите са убедени, че законите не се 

прилагат с еднаква строгост към всички стопански субекти. 

Неравнопоставеността пред закона е една от основните предпоставки за 

широкото разпространение на сиви практики. 

Според работодатели от браншовете информационни технологии, 

парфюмерия и козметика и пощенски услуги, реалността изобилства от примери, 

в които правосъдието си затваря очите пред фрапантни закононарушения, с 

нанесени значими щети върху бюджета и обществото, а в същото време се 

санкционират малки фирми, имащи нищожен дял за формирането на общата 

икономическа среда в страната. В отговор на това, работодателите са възприели 

                                                 
95 През 2012 г. бизнесът за пореден път поиска данъчната администрация да отговаря на въпроси 
в точно определен срок, а становищата, които дава, да имат юридическа тежест, защото в момента 
всеки чиновник на НАП може да даде мнение, различно от предния му колега, и да обяви фирмата 
за нарушител. От Министерството на финансите съобщават по този повод, че от 27 страни в ЕС 
само в България, Гърция, Ирландия и Словения становищата на данъчните не са юридически 
обвързани (Вестник „Сега”, 31.05.2012) 
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стратегията вместо да се концентрират върху спазването на законите и 

правилата, да търсят пролуките в съществуващите разпоредби и превантивно да 

си създават механизми за „непопадане” и „излизане” от ситуации на 

конфликти със закона. Превантивните механизми включват създаването на 

неформални делови кръгове и мрежи, в които на принципа на реципрочността се 

обменят ресурси, власт, достъп до ресурси, контакти, споделят се елементи от 

други, сходни неформални мрежи. Мрежовият подход става задължителен – той 

спестява редица конфликти и протакания, намалява транзакционните разходи (в 

терминологията на Норт) и на практика увеличава конкурентоспособността на 

пазарните субекти. 

В тази връзка, работодателите обръщат внимание върху съществуването 

на политически защити (чадъри) в определени икономически области 

(туризъм, строителство, информационни технологии, битова и промишлена 

химия, търговия на едро, петролообработваща индустрия и други). 

g) Специално трябва да се отбележат нагласите по отношение на 

данъчната и осигурителна тежест. С малки изключения изследваните 

работодатели изразяват мнение, че в България трудът се облага прекалено 

високо. Възраженията са основно по повод размера на социалните и здравните 

осигуровки. Като високо и дори непосилно (според 82% от малкия и 74% от 

средния бизнес) се оценява нивото на данъчната тежест. При това положение, 

сенчестата икономика е естественият отговор на работодателите, които търсят 

начини да бъдат икономически устойчиви и рентабилни. 

Редица работодатели определят законите и нормативните регулации като 

„некоректни” спрямо бизнеса, като отново аргументацията им се свежда до това, 

че държавата създава необмислени, неадекватни на обективните обстоятелства 

правила, които вместо да стимулират бизнеса, го затрудняват. 

Работодателите са категорични, че данъчната и осигурителната 

тежест са достигнали своите пикови прагове на приемливост за бизнеса. 

Всяко ново увеличение на данъците означава нови сиви работодатели. 

Увеличаване на данъчната ставка би принудило редица фирми да преминат в 

сивия сектор и това респективно ще намали събираемостта. 

В този ред на мисли се разсъждава, че самата държава предопределя 

размерите и обхвата на сенчестата страна на икономиката – чрез данъчната 



„Икономика в сянка“ 

373 

политика и най-вече чрез липсата на данъчни преференции. Високите данъци 

предполагат по-силни нагласи сред работодателите за търсене на „вратички” в 

наредбите и прибягване към сиви практики. 

Но зад аргументацията на работодателите за високи данъци стои по-

сложна система от нагласи и оценки за социалната справедливост на 

данъчната политика на държавата. Изследванията се проведоха две години 

след въвеждането в България на плоския данък (през 2008 г.). Оценките за 

ефектите от въвеждането на плосък данък не са еднозначни. От една страна, 

според работодателите позитивните ефекти са основно в освобождаването на 

средства за фирмени инвестиции и разглеждан от този ъгъл, плоският данък би 

могъл да се оцени като фактор за повишаване на конкурентоспособността на 

пазарните субекти. Но в същото време, прилагането на недиференциран, 

универсален подход към облагането на доходите на икономическите субекти 

създава нормативно-административни и икономически предпоставки за 

увеличаване на подоходните неравенства, защото плоският данък помага на 

богатите да станат още по-богати, но „гарантира” на бедните трайно 

установяване в ниските подоходни нива. 

Това препраща към дебатите за икономическата и социалната 

целесъобразност от въвеждането на плосък данък у нас. При дискусиите 

надделя аргументацията за позитивните икономически ефекти от въвеждането 

на плоския данък, който се описваше като фактор за икономически растеж и 

фактор за повишаване събираемостта на данъците. Но привържениците на 

въвеждането на плоския данък деликатно пропуснаха антисоциалната същност 

на плоския данък. По мнението на водещите български икономисти (Гечев, 2010), 

въвеждането на плоския данък у нас е станало без необходимите сериозни 

предварителни разчети за социално икономическите последствия, поради което е 

допусната двойна грешка – въведен е недиференциран подход за данъчно 

облагане, при ниска данъчна ставка от 10%. „Плоският данък има различни 

варианти на приложение. В своя „чист вид”, т.е. пълна всеобхватност (изключване 

на всякакви данъчни преференции, липса на диференциация между подоходен и 

корпоративен данък), е приложен засега само в две страни – България и Грузия. 

Във всички останали случаи се прилагат в една или друга степен различни 

инструменти за диференциация, в т.ч.: а) освобождаване от данък; б) намаление 
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на облагаемият доход в зависимост от равнището на дохода; в) данъчна 

отстъпка; г) по-нисък данък само за определени видове доход; д) предоставяне на 

данъчен кредит.” (Гечев, 2010: 46). Авторът анализира „аритметичния” и 

„икономическия” ефект от намаляването на данъчната ставка и привеждайки 

богата аргументация доказва, че въвеждането на нисък плосък данък в 

условия на криза е неадекватно: „Прилагането на плосък данък в „класически 

вид”, т.е. без никакви диференциации, неизбежно води до два взаимно свързани 

резултата: първо, по-силно икономическо стимулиране поради увеличение размера 

на разполагаемия доход у населението и фирмите; и второ, преразпределение на 

дохода в полза на домакинствата с по-големи доходи. Така евентуалните 

допълнителни стимули за растежа на икономиката имат своята висока 

социална цена – свиване на ефекта от разпределение и преразпределение на 

доходите, което се гарантира при прогресивното данъчно облагане.” (Гечев, 2010: 

46). 

Експертните анализи на държавната политика в областта на пенсионното 

осигуряване показват, че избраните от държавата либерални модели за 

пенсионно осигуряване по своята същност са рационални, но прилагането им в 

България би имало успех само ако осигурителната и икономическата политика са 

съгласувани. „Въпреки своя потенциал за устойчиви и адекватни пенсии, 

либерализацията като универсален управленски подход не е панацея за 

решаването на всички проблеми на пенсионното осигуряване.” (Павлов, 2011: 129). 

Връщайки се към емпиричните данни от изследванията сред 

работодателите у нас, е важно да се подчертае, че докато българският 

работодател е убеден, че трудът се облага прекалено високо и че държавата го 

„товари” с неадекватни данъчно-осигурителни тежести, това ще остава сериозно 

основание за прилагането на сиви практики в трудовоправните и осигурителните 

отношения. 

Данните от национално представителните изследвания с 

работодателите, при които информацията е набирана по метода на 

стандартизирано интервю с работодателите, още по-категорично потвърди 

изследователската хипотеза за сложното преплитане на ендогенни и 

екзогенни фактори. В своята динамика и взаимни влияния те водят до 

превръщането на „икономиката в сянка“ в траен елемент от социално 
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икономическата система на трансформиращото се българско общество. 

От социологическа гледна точка е показателна тенденцията за 

извеждането на държавността като първопричина и основен „двигател” на 

неформалността. Работодателите са категорични, че в основата на 

съществуването на неформалната икономика като цяло и в частност 

„икономиката в сянка“ стои държавата. Според доминиращите мнения, появата и 

съществуването на сива икономика се предпоставят от законодателната 

политика и институционалната среда, създавани от държавата. Сивата 

икономика е функция на институционалната среда. Държавата като 

генератор на сиви практики е една от тезите, които в различна форма, но 

затова пък с устойчива категоричност се изказва и от работодателите в 

национален план, така и на браншово равнище. Впрочем, тази теза прозвуча за 

пръв път96 категорично в публичното пространство на един от форумите за 

дискутиране параметрите на скритата икономика и от тогава бе възприета от 

основно от работодателите като удобното оправдание за прилагането на сиви 

практики. 

Но оставяйки настрана очевидната полза на бизнеса от пренасянето на 

цялата вина върху държавността, по-специално внимание заслужават 

аргументите на работодателите за приписването на значима роля на държавата в 

генерирането на сива икономика. Те стават ясни при ранжирането на факторите, 

които според работодателите97 продуцират и поддържат сивите практики в 

страната (според данните от национално представителното изследване сред 

работодателите): 

a) Цялостната политика на държавата за регулиране на бизнес средата, в 

т.ч. лутането между неолибералната пазарна доктрина и командно-

рестриктивни подходи, липсата на последователност в приоритетите и 

подходите към създаване на макро среда (посочено от 52,5% 

работодателите); 

                                                 
96 Данев, Б. Сивата икономика:в България: тенденции и предизвикателства, Презентация на 
Кръгла маса „Скритата икономика в България – политики за преодоляване на икономическата 
криза”, София, 10.12.2009 г. 

97 Цитират се данни от национално представителното изследване сред работодателите, проведено 
през 2010 г. като дейност от проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, 
реализиран от АИКБ. 
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b) Несъвършенствата, пропуските и „вратичките“ (посочено от 44,7%); 

c) Високите нива на корупция сред държавната и общинската 

администрация (отбелязани като 44,3%); 

d) Все още ниският жизнен стандарт на населението (според 42,3%); 

e) Абдикирането на държавата от контролните й функции (изтъкнато от 

37,2%).  

f) Прекомерният фискализъм (посочено от 37,2%); 

g) Противоречивите законови и подзаконови актове, в съчетание с честите 

промени в законодателството (отбелязано от 34,0%); 

h) Ниската ефективност на разследващите органи и нищожният риск от 

разкриване на нарушителите (посочено от 33,4%); 

i) Традициите в “заобикалянето на закона” – особености на народо 

психологията (посочено от 32,5%). 

Сравнението на данните от качествените и количествените модули 

сред работодателите говори за устойчивост в мненията и оценките им за 

причинно факторната обусловеност на сенчестите икономически практики. 

Категорично се акцентира върху екзогенните фактори като първопричина и 

основен обяснителен модел за възпроизвеждането на сенчестите практики в 

икономиката. Работодателите обясняват „бума” на неформалността с 

неадекватността, нелогичността и непостоянството на институционалната 

среда, както и с отказа на държавата от санкциониране на нарушителите на 

формалните правила. В ситуация на свръхрегулиране и засилен 

институционален натиск (разбиран като натиск на държавното 

чиновничество в съчетание с корупционен натиск) бизнесът търси изход в 

съзнателното „игнориране” на формалността. 

Анализът на събраните мнения и оценки през 2013 г. показа, че 

работодателите идентифицират три основни групи фактори за 

съществуването на сенчести практики в националната икономика на 

България: 

a) Институционални предпоставки и икономически предпоставки: 

множеството и тежки за обслужване административни изисквания, 

недостатъчните като количество и ниско качествени публични услуги, 

съкращаването на работни места, повишаване нивото на безработицата, 
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ниските нива на заплащане на труда в България, ниският жизнен 

стандарт на населението); 

b) Социално психологически предпоставки (публични нагласи), като 

относително ниският данъчен морал на населението и недоверието на 

населението към държавата; 

c) Специфичните модели за облекчаване на административните и 

данъчните тежести: плащането на по-ниски данъци върху реално 

извършената стопанска дейност, „спестяване“ на средства от плащането 

на здрави и социални осигуровки, намаляване на тежестта на 

административ-ните процедури и отчетност. 

Сравнителният анализ показва, че за периода 2010-2014 г. не са настъпили 

значими промени в структурата на представите на работодателите за факторната 

обусловеност на сенчестите икономически дейности. Както и през 2010 г., така и 

през 2014 г. работодателите продължават настойчиво да обръщат внимание 

върху необходимостта от усъвършенстване на нормативната среда, 

оптимизиране работата на държавната администрация и облекчаване на 

режимите за регистриране, лицензиране и извършване на икономическите 

дейности. Насложени върху относително неблагоприятните социално 

психологически нагласи за заобикаляне на закона, изброените рестриктивни 

фактори създават среда, която „благоприятства“ съществуването и постоянното 

възпроизвеждане на сиви практики. 

4.2.2. Населението за устойчивото възпроизвеждане на сенчестите 

практики 

Съществуването на сенчести практики в икономическия живот е функция 

от множество фактори, въздействащи паралелно и детерминиращи обхвата на 

сивите практики, както и конкретните форми, които те приемат. Ето защо при 

изследването на обществените нагласи спрямо „икономиката в сянка“, като 

задължителен елемент се включва изучаването на причините и факторите, 

провокиращи постоянното „възпроизвеждане“ на сенчести икономически 

практики. 

С цел набиране на достоверна информация, въпросите за причините/ 

факторите, въздействащи за възпроизвеждане на сенчестите икономически 
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дейности, са затворени и на респондентите е предложено да ранжират 

относителната тежест на 11 фактора, като посочат трите фактора с най-висока 

тежест. Така е конструиран табличен въпрос, съдържащ 11 фактора за ранжиране. 

Тази познавателна схема е приложена при национално представителните 

изследвания сред населението през 2010 и 2013 г. Това е направено с оглед 

набирането на емпирична информация, която да даде възможност за 

извършването на сравнителни анализи и установяването на настъпилите 

промени (или липсата на такива) в общественото мнение по тези въпроси. 

Получената емпирична информация разкрива следната картина: 

 Корупцията сред чиновниците се очертава като факторът, допринасящ 

най-силно за съществуването на сиви практики в икономиката. Този 

фактор е посочен от 53,6% от населението през 2010 г. и от 47,1% - през 

2013 г. Както през 2010 г., и през 2013 г. в общественото мнение се 

запазва силна нагласата, че корупционните практики са в основата на 

сивата икономика98. Тук е мястото да се спомене, че корупцията се 

разглежда едновременно и като предпоставящ фактор за неформалната 

икономика, и като механизъм (форма) за реализиране на неформалните 

икономически отношения. Но като цяло населението е категорично в 

своята убеденост, че високите нива на сиви практики у нас са пряко 

свързани със също така високите нива на корупция сред 

чиновниците. Ниските заплати на служителите в обществения сектор 

допринасят за наличието на сиви практики. Това мнение обаче се 

подкрепя само от 12,9% от изследваните лица през 2010 г. и 12,6% - през 

                                                 
98 Подобна е позицията на работодателите според национално представителното изследване от 
2010 г. Корупцията сред чиновниците за 44,3 % от работодателите е основен фактор за 
съществуването на неформална икономика, тъй като сложните бюрократични процедури, 
присъщи на администрацията, водят до загуба не само на време, но и на пари, защото на 
бюрократите – чиновници се налага да се дават подкупи, за да си вършат работата. Ето защо всеки 
четвърти (или 25,8 %) от работодателите твърдят, че е много или по-скоро вероятно да им се 
наложи да дадат пари на служител в държавните или общински служби с цел успешно 
разрешаване на фирмен проблем. За 31,0 % от работодателите е много или по-скоро вероятно да 
им се наложи да дадат подарък на служителя, а за 37,9 % от работодателите е много или по-скоро 
вероятно да им се наложи да направят услуга на служителя. И в трите случая става дума за 
корупционна практика, която без съмнение представлява механизъм за реализация на сиво 
икономическо поведение. 
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2013 г., което показва, че общественото мнение не прави директна 

връзка между нивото на заплащане на труда и нивото на корупция99; 

 Вторият по сила фактор, според оценките на населението, е липсата на 

строг административен контрол върху работата на държавната и 

общинска администрация. Този фактор е посочен от 42,1% през 2010 г. 

и от 44,1% през 2013 г. Впрочем, при предходните изследвания 100 

работодателите обърнаха специално внимание върху негативната роля 

на държавната администрация, която в редица случаи се оказва в 

качеството на генератор на сиви практики. Работодателите също така 

настояха за по-строг и действен контрол върху работата на държавната 

администрация и по-специално тези служби, които контактуват 

директно с работодателите; 

 Несъвършеното законодателство е третият по сила фактор, 

провокиращ възникването и възпроизвеждането на сиви практики в 

националната икономика. Посочен от 37,7% от населението през 2010 г. 

и от 43,4% - през 2013 г., „несъвършеното законодателство“ се оформя 

като един от трите фактора, имащи според общественото мнение 

доминиращо силна роля за възпроизводството на сиви практики. 

Пропуските в законодателството, съзнателно оставяните „вратички“ и 

възможностите за различно тълкуване на текстове от законите, 

противоречията в законите и подзаконовите актове - всички тези 

особености на действащото законодателство, според общественото 

мнение, водят до създаването на предпоставки за възникване и 

съществуване на широк спектър от неформални практики в 

националната икономика. Прави впечатление, че общественото мнение 

не оценява като ключов фактор честите промени в законодателството - 

                                                 
99 Изследванията на корупцията показват, че в основата на корупционното поведение стоят и 
други мотиви като злоупотреба/търговия с власт и политическо влияние, достъп до ресурси и др. 

100 Тези въпроси са предмет на изследване при приложените в рамките на проект "Ограничаване и 
превенция на неформалната икономика" качествени методики. Работодателите са изключително 
красноречиви и привеждат множество примери за това, че държавната администрация генерира 
сиви практики - чрез своето бездействие, пасивност и съзнателно възпрепятстване на 
административните процедури, бавенето в издаването на разрешителни, справки и др. документи 
и т.н. За повече детайли, виж Дейност 3 "Вътрешнофирмени одити" на проект „Ограничаване и 
превенция на неформалната икономика“: www.ikonomikanasvetlo.bg. 
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факторът е посочен от 18,0% през 2010 г. и от 19,8% през 2013 г. Тази 

особеност на общественото мнение като цяло е съществена в този 

смисъл, че за разлика от населението, работодателите сочат честите 

промени в законодателната среда като един от най-значимите фактори 

за устойчивото възпроизводство на сенчестите икономически фактори; 

 Според 37,2% от населението през 2010 г и 42,3% през 2013 г., 

неефективността на съдебната система също е сред основните 

фактори за наличието на сиви практики. Общественото мнение е 

особено чувствително по отношение на санкциите, които се налагат на 

нарушителите на правилата. Поради това в изследванията нееднократно 

на преден план излиза като доминиращо мнението за 

неравнопоставеността на иконо-мическите субекти пред лицето на 

закона. Упреци към съдебната система са отправени практически от 

всички категории изследвани лица - разликата е единствено в това, че 

мненията на населението и работниците/служителите се забелязва 

елемент на генерализиране и общи критики, докато работодателите са 

по-конкретни в своите бележки и идеи за оптимизиране на съдебната 

система; 

 В сравнение с 2010 г., през 2013 г. намалява значимостта на фактора 

„стремеж към бързо забогатяване на тези, които са на власт“ - той е 

посочен от 42,5% през 2010 г. и 34,0% през 2013 г. Промяната в този тип 

обществени нагласи е интригуваща, а допълнителният анализ на 

съвкупната информация показва, че оценките за относителната 

тежест на този фактор са статистически значими от възрастта 

(Cramer V2=0,159; Chi- Square x2=0,000) и образованието на 

изследваните лица (Cramer V2=0,135; Chi- Square x2=0,001), но не 

зависят значимо от пола, доходите и местоживеенето. Така например, 

факторът се извежда като значим от 43,7% от лицата със средно 

специално образование и от 15,7% от лицата с висше образование, а с 

намаляване на образователния статус на лицата намаляват и 

относителните дялове на тези, които отреждат на фактора значимо 

влияние. Според възрастта на лицата, най-критични са най-младите 

(29,9% от 15-29 г.) и най-възрастните (27,1% от над 60 г.), докато при 
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останалите възрастови групи тези дялове варират в диапазона между 

11,2% и 18,7%; 

 Изследването показва, че само една десета от изследваните лица в 

своите отговори са извели българската народопсихология като 

сериозен фактор за съществуването на сивата икономика - 11,9% 

през 2010 г. и 10,0% през 2013 г. Желанието за хитруване и 

„надхитряване“ на закона не е толкова силно, че да бъде третирано като 

доминиращ фактор за сивите практики. То е по-скоро допълнителна 

хранителна среда за търсеното на облаги на дребно, или за опитите за 

заобикаляне на законови наредби. 

Таблица 4.1. представя в сравнителен вид оценките на населението от 2010 

г. и от 2013 г. 

Прави впечатление рационалността в ранжирането на факторите и 

търсенето на логика в протичащите процеси. Факторите се търсят основно в 

масово разпространените механизми за „неутрализиране” или обезсилване на 

законите, чрез прилагането на корупционни практики. На следващо ниво, сивият 

сектор се свързва с несъвършенствата в законодателната среда, със системите и 

механизмите за контрол и налагане на санкции, с нивата на данъчните ставки и 

тяхното съотношение към жизнения стандарт- логично ранжирането на 

факторите завършва с усложнената фискална и пазарна среда в условията на 

криза. Към всичко това се добавят и формиралите се години наред особености на 

психиката и манталитета на българските граждани, свързани с нагласата за 

търсене на „вратички“ в законите и опитите те да бъдат заобиколени. 

Сравнението на оценките, получени през 2010 и 2013 г. показва, че в 

общественото мнение по отношение на доминиращите фактори за наличието на 

сенчести икономически практики са настъпили някои съществени промени. 

Изградени са силни оценъчни модели, според които корупцията, заниженият 

контрол върху работата на администрацията, изпълненото с противоречия 

законодателство и неефективната съдебна система са в основата на 

съществуването на „икономика в сянка“ у нас. Тези оценъчни модели 

отразяват ситуацията коректно и показват, че обществото има правилна 

преценка за причинно факторната обусловеност на сивите практики в 

националната икономика. 
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Таблица 4.1. 
Оценки на населението за факторите, 

провокиращи съществуването на сенчести икономически практики в 
България 

 % от лицата, 
посочили 

съответния фактор 
през 2010 г. 

% от лицата, 
посочили 

съответния фактор 
през 2013 г. 

1. Несъвършеното законодателство 37,7 43,4 

2. Честите промени в законодателството 18,0 19,8 

3. Липсата на строг административен 
контрол в работата на държавната и 
общинска администрация 

42,3 44,1 

4. Неефективността на съдебната система 37,2 42,3 

5. Стремежът към бързо забогатяване на 
тези, които са на власт 

42,5 34,0 

6. Ниските заплати на служителите в 
обществения сектор 

12,9 12,6 

7. Корупцията сред чиновниците 53,6 47,1 

8. Особеностите на българския 
манталитет и традициите за заобикаляне на 
законите 

11,9% 10,0 

9. Кризата като общо утежняващо условие 
за правене на бизнес 

13,6 15,2 

10. Преходът към пазарна икономика роди 
сивия сектор 

16,5 12,6 

11. Сивата икономика е средство за 
оцеляване на българския бизнес и българския 
гражданин 

13,4 14,8 

Забележка: тъй като лицата са давали повече от един отговор, сумата от 
относителните дялове на техните отговори в % надвишава 100%. Това е валидно както 
за данните от 2010, така и за данните от 2013 г. 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национално представителни изследвания сред населението през 2010 и 2013 г. 

 

4.3. Причинно факторна детерминираност на специфичните браншови 

сенчести лица 

4.3.1. Работодателите за причинно факторна детерминираност на сивите 

практики по браншове 

Вторият изследван срез в мненията на работодателите позволява да бъде 

идентифицирана актуалната структура на работодателските мнения за 

факторите, под чието влияние възникват сиви практики в конкретно 

наблюдаваните индустриални браншове. Както през 2012 г., и през 2013 г. 

работодателите са помолени да оценят факторната обусловеност на сенчестите 
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икономически практики, като имат предвид ситуацията в бранша, в който 

работят. Оценявано е въздействието на следните 12 фактора (Таблица 4.2.): 

Таблица 4.2. 

Основни фактори 
за възникването на неформални практики на ниво браншове 

1. Недобра нормативна база (несъгласуваност, неяснота, противоречия) 

2. Честите промени в нормативната база 

3. Прекалено тежки регулации 

4. Неефективността на контролните и разследващите органи 

5. Сложното административно обслужване 

6. Корупцията сред чиновниците 

7. Кризата като общо утежняващо условие за правене на бизнес 

8. Наличие на сиви практики в бранша и като следствие от това загуба на 
конкурентоспособност за изрядните работодатели 

9. Прекалено много проверки и излишен административен контрол 

10. Невъзможност да се намерят работници, които да работят с официални 
трудови договори 

11. Клиенти, които предпочитат да не оформят документално доставките 

12. Наличие на твърде високи осигурителни прагове 
 

 

Получените емпирични оценки варират в широк спектър, в зависимост от 

браншовата принадлежност на работодателите. Анализът на получените 

оценки ясно показва, че оценяваните 12 фактора получават различни 

относителни тегла от работодателите от 11-те бранша: 

 Недобрата нормативна база (несъгласуваност, неяснота, 

противоречия) се оказва първопричина за сивите практики в 

браншовете млекопреработване, здравеопазване, пощенски услуги, 

инфраструктурно строителство и машиностроене. Макар и в по-ниска 

степен, противоречивото законодателство е първопричината за сиви 

практики в браншовете информационни технологии и небанкови 

финансови услуги; 

 Честите промени в законодателството предизвикват сериозни 

затруднения за работодателите от браншовете парфюмерия и 

козметика, туризъм и лека промишленост (полиграфия); 
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 Прекалено тежките регулации се превръщат в благоприятна среда за 

възникване на сиви практики в браншовете парфюмерия и козметика, 

електротехника и електроника, лека промишленост (полиграфия) и 

туризъм; 

 Неефективността на контролните и разследващите органи е 

изведена като значим фактор за възникването на сиви практики в 

браншовете информационни технологии, пощенски услуги, 

инфраструктурно строителство, електротехника и електроника, 

млекопреработване и небанкови финансови услуги; 

 Сложното административно обслужване се изтъква като фактор за 

сиви практики в три бранша - инфраструктурно строителство, 

електротехника и електроника и информационни технологии; 

 Корупцията сред чиновниците - едновременно като форма и 

механизъм за сивите практики, получава по-високи тегла в браншовете 

туризъм, млекопреработване, машиностроене, информационни 

технологии и електротехника и електроника; 

 Кризата като общо утежняващо обстоятелство се изтъква като 

предпоставка за сиви практики в браншовете електротехника и 

електроника, небанкови финансови услуги, машиностроене, лека 

промишленост (полиграфия), пощенски услуги и млекопреработване; 

 Наличието на критична маса от сиви практики в бранша и в 

резултат от това създаването на порочен кръг от сиви практики се 

отбелязва от работодателите в три бранша - машиностроене, 

млекопреработване и небанкови финансови услуги; 

 Факторът „прекалено много проверки и излишен административен 

контрол“ е посочен като една от причините за сиви практики в няколко 

бранша - електротехника и електроника, машиностроене, небанкови 

финансови услуги, млекопреработване; 

 Наличието на твърде високи осигурителни прагове се изтъква като 

фактор за сиви практики само в два бранша - информационни технологии 

и машиностроене. 

Различията са илюстрирани във Фиг. 4.3.: 
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Фиг. 4.3. Разпределение на оценките на работодателите от 11-те 
изследвани бранша за тежестта на факторите, провокиращи 

възпроизводството на сиви практики в  тези браншове 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 

национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 
 
 

Допълнително, работодателите са помолени да посочат по тяхна преценка 

кои конкретни закони са причина за възникване на сиви практики в бранша, 

в който работят. Въпросът е от отворен тип, т.е. лицата не са имали 

предварително предоставен списък със закони, от които да посочват, а всяко лице 

е давало отговор в свободна форма. Отговори на този въпрос са дали 43 % от 

изследваните лица, което е с осем проценти пункта повече в сравнение с 2012 г. 

Това още веднъж показва, че информираността на работодателите се е повишила 

и те относително по-лесно се ориентират в темите, свързани с функционирането 

им като изрядни икономически субекти. 

Анализът на получената емпирична информация показва, че лицата са 

посочвали такива основни закони като Кодекса на труда, Кодекса за социално 

осигуряване, Законът за данъците върху доходите на физическите лица, Законът 

за корпоративно подоходно облагане, Законът за пазарите на финансовите 

инструменти, Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за 
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обществените поръчки, Законът за туризма. Макар и да изглеждащо смущаващо, 

фактът, че част от работодателите са посочили основополагащи за стопанската 

дейност закони не бива да се отмина с пренебрежение. По преценка на 

работодателите в тези документи има отделни членове, които провокират към 

прилагане на сиви практики. Вероятно е също така цитираните закони да 

съдържат елементи, които се възприемат от наеманите лица като 

неблагоприятни. 

В рамките на проведеното изследване не може да се каже какви са 

причините за извеждането на точно тези закони като възпрепятстващи работата 

на изрядните работодатели, но опитът от предходните изследвания подсказва, че 

обикновено причините за неспазването на законовите актове са два вида. 

Първата група причини са търсенето на икономическа целесъобразност - 

стремежът да се намалят разходите за труд и така да се оптимизира 

организацията на труда, че да се създадат възможности за повишаване на 

нормата на печалбата. Втората сериозна група причини е свързана с 

трудностите и препятствията при получаването на административните 

услуги - този вид причини продължава да бъде сериозно препятствие за 

изрядните работодатели, които в сравнение с некоректните работодатели се 

оказват в по-неблагоприятна позиция, тъй като отделят значително повече 

управленски, човешки  и финансов ресурс за обслужването на бизнес дейността 

си. 

4.3.2. Населението за причинно факторна детерминираност на сивите 

практики по браншове 

Своеобразна конкретизация на оценките за факторната детерминираност 

на неформалните практики в националната икономика са мненията и оценките 

на населението за причините/факторите за наличие на сиви практики в 

изследваните 11 бранша. Изследванията през периода 2010-2013 г. показаха 

категорично, че браншовете са различно „натоварени“ със сиви практики. Но за да 

се проектират адекватни действия и мерки за ограничаване и превенция на 

сенчестата икономика е необходимо много добре да се познават причините, 

поради които в отделните браншове възникват сиви практики. Ето защо при 

настоящото изследване бе включен изследователски въпрос, установяващ 
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мненията на населението за нееднаквата натовареност със сиви практики на 11-

те пилотни за проекта бранша. Фиг. 4.4. визуализира оценките на населението, 

получени през 2010 и през 2013 г.: 

 

 

Фигура 4.4. Оценки на населението през 2010 и през 2013 г. за причините 
в някои браншове да се срещат повече сиви практики 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представителни изследвания сред населението, 2010 и 2013 г. 

 

 

 

 През 2013 г. според 31,7% от населението, основната причина в една част 

от браншовете да се срещат повече сиви практики отколкото в други е 

това, че законодателството не се прилага с еднаква строгост към 

всички браншове. В сравнение с 2010 г. делът на лицата, споделящи 

това мнение, е нараснал със 7 пункта (от 24,7% на 31,7%). Тази промяна 

в общественото мнение е индикация за повишената чувствителност на 

обществото към случващото се на браншово ниво, но също така показва, 

че е налице засилен интерес към дейността на съдебната система. 

Вероятно под влияние на изнасяната в медиите информация, в 

общественото мнение се е засилило убеждението, че в тези браншове, в 
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които по едни или други причини законодателството не се прилага с 

еднаква строгост, възникват повече сиви практики; 

 Близо една трета от населението счита, че повечето сиви практики в 

някои браншове се дължат на това, че държавата контролира по-

слабо тези дейности и отрасли. С близо четири пункта се е увеличил 

дела на лицата, споделящи това мнение (от 25,1% през 2010 г. на 29,2 % 

през 2013 г.). Трябва да се отбележи, обаче, че този фактор през 2010 г. е 

посочен от населението първи по сила, докато през 2013 г. той се 

нарежда на трето място. Очевидно е, че има преструктуриране в 

общественото мнение по тези въпроси. При изследването през 2013 г. 

Темида и нееднаквата й строгост към отделните дейности и браншове е 

изведена на първо място, като факторът с най-голяма тежест, докато 

през 2010 г. акцентът в общественото мнение по тези въпроси е бил 

поставен върху контролните функции на държавата и ефективността на 

механизмите за превантивен и последващ контрол; 

 Близки по стойност са относителните дялове на хората, считащи че 

нормативните разпоредби в определени браншове отварят по-

широко вратички за нарушаване и заобикаляне на законите (25,9% 

през 2013 г. срещу 23,3% през 2010 г.); 

 Почти всеки десети от интервюираните посочва като причина за 

съществуването на повече сива икономика в едни браншове в сравнение 

с други и това, че в част от браншовете дейностите се извършват 

предимно от малки фирми или еднолични собственици. 

Презумпцията е, че малките фирми в по-голяма степен са склонни към 

прилагане на сиви практики по отношение на трудово правните 

отношения между работодателя и работника, както и по линия на 

прикриването на част от обемите извършена дейност и реализираната 

печалба. 

Очевидно е, че в общественото пространство доминират ясно 

артикулирани представи и мнения за наличието на браншова обремененост 

със сиви практики. Някои браншове се припознават от общественото мнение 

като потенциално по-добри проводници на сивото. При това, общественото 

мнение има своите логични аргументи за причините, поради които някои 
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браншове позволяват повече сиви практики в сравнение с други. 

Изтъкнатите особености в обществените нагласи спрямо сивия сектор в 

отделните браншове могат да бъдат полезни при планирането на бъдещи 

обществени кампании за създаване на нагласи на нетърпимост към 

неформалната икономика - като цяло, и в частност на браншово ниво. 

4.3.3. Корупционните практики – предпоставка и механизъм за проявление 

на „икономиката в сянка“ 

Корупционните механизми са едновременно и предпоставка, и елемент от 

икономиката в сянка. 

Най-честата арена на корупционните практики са държавните и 

общинските институции. По оценки на населението, неофициални плащания се 

извършват предимно в здравните заведения (в 62,1% от случаите), по искане на 

митническите власти (в 43,3% от случаите), на полицаи (в 37,8% от случаите), в 

съда (в 31,9% от случаите), на данъчните власти (в 20,4% от случаите), на 

разследващи органи (в 17,8% от случаите), в учебни заведения (в 17,3% от 

случаите), в предприятия (в 16,8% от случаите),на  местни власти (в 15,8% от 

случаите). Сборът на отговорите надхвърля 100% тъй като лицата са посочвали 

толкова отговора, колкото преценят за необходимо. 

Но само според всеки пети работодател, причината за исканите 

неформални плащания от държавните и общинските служби са ниските заплати 

на служителите. Тогава защо корупцията се случва на всяка крачка? Очевидно, 

причините са много по-дълбоки и засягат не само материалните основания на 

човешкото поведение. Изследванията на проблематиката (ЦИД, 2002-2011) са 

категорични, че корупционното поведение винаги има две страни. При това, би 

било погрешно да се смята, че служителите са непременно активната страна - 

много често търсещият услуга е агресивно-активната страна, която в преследване 

на точно определена цел е готова да предложи „дар” (пари или реципрочна 

услуга) 101. 

                                                 
101 Според изследванията на ЦИД, данъчната система остава силно засегната от корупция и 
генерира скрита икономика. По данни от изследванията на ЦИД през 2005 г., половината от 
представителите на бизнеса и 43 % от населението смятат, че „почти всички и повечето” данъчни 
служители са въвлечени в корупционни действия. Според изследване на социологическа агенция 
„Витоша рисърч” сред самите данъчни служители най-много случаи на корупция има при 
извършването на оперативния данъчен контрол, а най-големи като размер са 
корупционните сделки, свързани с данъчните ревизии. Най-честите опити за измами при 
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В конкретния случай, данните от изследването сред населението показват, 

когато е бил даван подкуп на държавни служители, целта е била ускоряване на 

административна процедура, „прескачане” на процедурни пречки или издаване на 

документи, несъответстващи на реалното състояние. В 43,2% от случаите, 

подкупът е била даван по инициатива на потребителя на административната 

услуга (в нашия случай, това са изследваните лица), в други 20,5% подкупът е бил 

директно поискан от съответния служител, а в 36,3% от случаите решението е 

било „по взаимно съгласие”. Потвърждават се по този начин наблюденията от 

предходни емпирични изследвания – корупционните практики са възможни 

поради това, че страната, очакваща услугата, желае или да ускори получаването 

на услугата, или да измени съдържанието на услугата в своя полза. 

Между искащия услугата и предоставящия услугата са установени много 

ясно фиксирани взаимоотношения: 1) когато искащият услугата цели 

„заобикалянето” на букви от закона, „прескачане” или „съкращаване” на срокове, 

тогава схемата на действие е искащият услугата предлага „жест или дар”, а 

предоставящият услугата преценява дали големината на предложения „дар или 

жест” е реципрочна на исканата услуга. Колкото по-сериозно нарушение се 

извършва, толкова по-голяма е вероятността искащият услугата да е активната 

страна на корупционното действие. Разновидностите на тази схема са случаите на 

средно големи или по-скоро малки компромиси с наредбите – тогава се включва 

схемата „мълчалив консенсус” (двете страни се договарят взаимно, така че нито 

едната, нито другата не може да се нарече инициатор на сделката); 2) Честа 

практика обаче е служители и чиновници да подсказват с поведението си 

необходимостта от извършване на дребни „жестове” от страна на лицата, 

очакващи определен вид административна услуга. Този тип корупционни 

практики се осъждат изключително критично от всички изследвани лица, защото 

случаите като тези се третират като пряко изнудване от страна на държавните и 

общинските чиновници – трябва да им се плати „на ръка”, за да извършат това, 

което по закон са длъжни да правят (и за което получават държавни заплати). 

Точно при разграничаването на гореописаните два типа ситуации става 

очевидно защо всъщност е възможна неформалността в ежедневието. 

                                                                                                                                                         
събиране на приходи се правят във връзка с данък добавена стойност, а като най-склонни да 
укриват данъчните и осигурителните си задължения се оценяват фирмите, регистрирани по 
закона за ДДС (ЦИД, 2005). 
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Неформалността се търси тогава, когато човек или група хора очакват да се 

намери бързо решение за актуална тяхна потребност - при това такова решение, 

което не нарушава, а защитава интересите им (материални, статусни или 

личностни). 

Любопитен нюанс се разкрива от един на пръв поглед „дребен” детайл - 

има ли фиксирани размери на подкупа за определен тип услуга в държавните и 

общински служби. Най-голям (23,8%) е делът на лицата, според които независимо 

че подкупът се определя на „момента”, според конкретна ситуация и в зависимост 

от исканата услуга, не може да се говори за фиксирани размери на подкупа. 

Размерът на подкупа се определя от лицето, което дава подкупа – това означава, 

че лицето извършва акта на даване на подкупа с ясното съзнание за значимостта 

на търсената услуга и вероятната й „пазарна” цена. 

Теорията за социалната размяна (Блау) предлага интересна перспектива за 

тълкуване на корупционните практики, разгледани като специфичен вид сделки: 

„При икономическите сделки точните задължения на двете страни са 

предварително съгласувани – даден продукт се продава на определена цена. При 

социалната размяна, напротив, дадена страна облагодетелства друга, и макар че 

по принцип има очакване за реципрочност, точният характер на реванша остава 

неконкретизиран, тъй като всеки опит за предварително уточняване разрушава 

социалното значение на обмена, като го превръща просто в икономическа сделка.” 

(цит. по Фотев, 1998: 586). 

През теоретичната призма на теорията за социалната размяна, даването на 

подкуп не само е механизъм за реализиране на сиви практики – то е вид 

неформална икономическа сделка. В контекста на теорията за социалната 

размяна на Блау, всяка сделка, при която е налице предварително ясно 

съгласуване на точните задължения на договарящите се страни, има строго 

икономически характер. Точно това се случва в ежедневието на хиляди малки и 

големи работодатели и обикновени граждани – ежедневната битка с 

администрацията включва поредица от актове на даване на подкупи (парични 

суми, материални подаръци или други услуги, които имат стойност за лицето, 

предоставящо услугата). В замяна се получава точно определен вид услуга - 

удостоверения, разрешителни, лицензии, документи с невярно съдържание, 

съкращават се определените със закон срокове за получаване на съответния 
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документ и т.н. 

Но даването на подкупи в „зоната на здрача” има и социална окраска. 

Социалният елемент се появява тогава, когато е налице елемент на 

неопределеност и неизвестност – извършва се услуга без предварително 

фиксиране на очаквания реципрочен дар, но и двете страни знаят, че в отговор на 

услугата е „редно” да се направи поне равностоен или дори по-значим жест. 

Възможно е например, икономически играч да направи предварителен „жест” към 

служители или към цяла институция. В отговор, институцията реципрочно се 

издължава, като вида на „жеста” се определя от институцията (могат да се 

затворят очите за извършени нарушения, да се определят минимални 

административни наказания, наредбите да се изтълкуват в полза на ищеца и т.н.  

Така се оказва, че корупционните практики и в частност подкупът е 

специфичен механизъм на икономическа размяна, който в определени 

ситуации може да приеме форма на социална размяна и след това отново да 

се върне в чисто икономическото си „облекло”. 

§5. Толерантност към сенчестите икономически практики 

Установяването на толерантността на населението към сенчестите 

икономически практики, както и участието на различни групи от населението в 

сиви практики, е един от основните изследователски центрове в контекста на 

разработената методология за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“. 

Обществената толерантност и търпимост към „икономиката в сянка“ като 

цяло и в частност - към сивата икономика, е деликатна тема за изследване. В 

процеса на изследване се сблъскват схващанията на хората за социално 

допустимото, от една страна, и от друга страна – представите им за това, което е 

икономически изгодно. Затова когато бъдат помолени да споделят мненията си за 

сивата икономика, изследваните лица се опитват да намерят „златната среда“ – да 

останат в рамките на социално приемливото говорене и в същото време да 

защитят и оправдаят компромисите, които правят в името на икономическия си 

просперитет. 

Проблематиката е емпирически тествана още на първите етапи на 
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изследователските дейности102, когато чрез фокус групови дискусии е направен 

най-общ скрининг на социалния контекст и моделите, с които различните групи 

от обществото възприемат и оценяват сивите практики. Изчерпателно тези 

въпроси са разработени в Методологията за националното представително 

изследване сред населението (2010 г.), а в последствие са доразвити и обогатени 

при конструирането на онлайн-анкетите и инструментите за попълването на 

информационната база данни. 

За целите на изследването на толерантността към сенчестите 

икономически практики, при разработването на теоретичния модел на 

емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ нарочно внимание се отделя на 

ясно дефиниране на съдържанието на теоретичния конструкт „толерантност 

към сенчестите икономически практики“. По принцип, понятието 

„толерантност“ се използва като синоним на търпимост към други възгледи, 

разбирания, вярвания, модели на мислене, модели за оценка, житейски 

философии и произтичащите от това модели на поведение. Идеята за 

толерантността е развита за пръв път обстоятелствено в известното „Писмо за 

толерантността“, което Джон Лок написва през 1686. Писмото доказва 

необходимостта от религиозна търпимост, която според Лок е задължителното 

условие за мирно и справедливо съжителство на гражданите в една държава. Лок 

разглежда толерантността като изконно човешко право, което създава 

предпоставки за реализиране свободата на съвестта, подчинена на разума. Сред 

постмодерните схващания за толерантността се откроява виждането на Джани 

Ватимо103, който тълкува толерантността като проява на „еластичност” на 

собственото ни битие, готово да се протегне към другото с цел да разпознае 

самото себе си. Толерантността обаче не е природно заложено качество или 

нагласа - толерантността е 1) функция на базисни личностни характеристики 

(като например, характер и темперамент) и 2) продукт на съзнателното 

възпитаване на разбиране за необходимостта от възприемане и допускане на 

другостта. коренът на думата толерантност (tolero) означава понасям, издържам, 

                                                 
102 Има се предвид Дейност 3 „Провеждане на вътрешнофирмени одити“ от проект „Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика“: www.ikonomikanasvetlo.bg. 

103 Има се предвид текстът на Джани Ватимо, включен в сборника “Qui sommes-nous? Les rencontres 
philosofiques de L’UNESCO”. 1996. 
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претърпявам. Поради това в специализираната литература е прието 

толерантността да се тълкува като търпимост/съзнателно приемане и понасяне 

на различията в другите, в това число различни възгледи за света и различни 

модели на поведение. 

При изследванията на социално икономически феномени, понятието 

толерантност се използва за означаване на степента на търпимост спрямо един 

или друг аспект от социално икономическите отношения или процеси. В 

контекста на социологическата практика, толерантността е изследвана най-вече в 

три основни измерения: 

1) Толерантност на обществото като цяло или отделни негови 

представители към конкретни идеи, процеси или обществени практики, 

различни от доминиращите в обществото и непротиворечащи на общия 

социално психологически контекст. В този случай е налице конструктивна, 

функционална толерантност, изразяваща се в съзнателно приемане на 

различията и другостта, в резултат на което се постига единство в 

многообразието, а формите на социални отношения се обогатяват. В 

специализираната литература този тип толерантност се разглежда като 

целенасочено възпитавана и съзнателно формирана добродетел104, която говори 

за по-високи нива на социална интеграция и кохезия; 

2) Толерантност към нелегитимни (табуирани) идеи, процеси или 

практики, влизащи в противоречие с общия социален контекст и приетите 

социални норми. За разлика от първия тип толерантност, имаща конструктивни 

функции по отношение на обществото, толерантността към социално табуирани 

феномени или идеи има деструктивен характер - приемат се и се допускат прояви 

или отношения, имащи корозиращ ефект върху социално икономическата тъкан. 

Този тип толерантност може да се означи като деструктивна толерантност с 

дисфункционален характер спрямо обществото; 

3) Специфична разновидност на изследванията са проучванията на 

толерантността към носителите (социални групи или индивиди) на конкретни 

                                                 
104 В резолюция 51/95 на Общото събрание на ООН от 12 декември 1996 г. е записано, че 
толерантността „означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури 
в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката 
индивидуалност”. Резолюцията е по повод Декларацията за принципите на толерантността, 
приета от Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, 
науката и културата (ЮНЕСКО) на 16 ноември 1995 г. 
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легитимни или нелегитимни идеи, процеси или социални практики. Ако в 

първите два вида проучвания предмет на изучаване са формите и нивата на 

толерантността, то при третия тип изследвания се търси отношението на 

обществото към субектите на толерантността, които от своя страна могат да 

бъдат както социални групи или формирования, така и отделни индивиди. 

В българската социологическа практика могат да се намерят добри образци 

на описателни проучвания, целящи да установят нивата на толерантност към 

чужденците, към емигрантите, към малцинствата, към корупцията и 

корупционните практики. 

Изследването на толерантността към сенчестите икономически 

практики е типичен пример за изследване на деструктивна толерантност. 

Става дума за толерантност/търпимост към специфични социално 

икономически образци и практики, намиращи се на ръба между 

легитимното и нелегитимното. Анализът на същностната природа и типичните 

проявления на „икономиката в сянка“ показва, че това е специфичен социално 

икономически феномен, характеризиращ се с дълбоко противоречие между 

форма и съдържание. От една страна, сивите икономически практики се 

извършват по повод на легитимни, разрешени от законодателството 

икономически дейности, но успоредно с това осъществяването на иначе 

легитимните дейности се извършва с нелегитимни средства, тъй като се основава 

на съзнателно нарушаване на официално закрепените правила. Така сивите 

икономически практики се оказват на ръба между легитимното и нелегитимното. 

Същественото в случая е, че една голяма част от сивите практики не са 

инкриминирани и по смисъла на действащото законодателство те попадат в 

категорията на административните нарушения. И тъкмо специфичният характер 

на сивите практики и нееднозначното им оценяване (те са нарушение, но не са 

престъпление) създава висока степен на амбивалентност в отношението на 

обществото към тях - сивите практики се порицават, осъждат, но в същото време 

се толерират и търпят. 

В контекста на разработената методология за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“ логично възникват три съществено важни въпроса: 1) 

какво ще се разбира под толерантност на обществото към сенчестите 

икономически практики; 2) може ли да бъде измерена толерантността към 
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сенчестите икономически практики и 3) ако да, по какъв начин. 

Социологическият арсенал за установяване на толерантност е сравнително 

добре разработен, затова в конкретния случай ключов се оказва въпросът за 

дефиниране на съдържанието на понятието „толерантност към сенчестите 

икономически практики“ и неговата операционализация, с оглед конструирането 

на анкетни въпроси и набирането на конкретна информация. Толерантността е 

отношение към конкретен обект или субект, затова операционализирането на 

смисъла и разбирането за абстрактното понятие „толерантност към сенчестите 

икономически дейности“ е абсолютно необходимо. 

За целите на емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“, 

толерантността към сенчестите икономически практики ще бъде разбирана 

като съзнателно проявена търпимост и разбиране към нарушенията на 

официално закрепените правила за икономически дейности, а също така и 

като съзнателен отказ от порицаване/осъждане на сивите практики като 

модел за извършване на стопанска дейност и отказ от порицаване/осъждане 

на инициаторите и извършителите на сиви практики. Толерантността към 

сенчестите/сивите105 икономически практики има сравнително широко 

съдържание и включва отношение както към субекта (непосредствените 

инспиратори, инициатори и извършители на действия в нарушение на 

официалните правила), така и към обекта (сивите практики и механизмите за 

тяхното осъществяване). 

Толерантността към сенчестите икономически практики може да се 

разгледа като система от нагласи за проява на търпимост/неосъждане на 

сенчестите икономически практики, както и интернализирани оценъчни и 

поведенчески модели, релевантни на тези нагласи. 

Най-общо, толерантността към сенчестите икономически практики се 

структурира в три относително самостоятелно, но строго субординирани 

нива: 

                                                 
105 В контекста на разработената методология за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“, 
понятието „икономика в сянка“ се разглежда като един от видовете неформална икономика, който 
от своя страна се подразделя на сива и скрита икономика. При анализите на емпиричния материал 
тук като синоними се използват понятията сенчести и сиви икономически практики, което е 
адекватно на доминиращите в общественото съзнание образци за действията, извършвани не-по-
официалните-правила. 
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1. Чувствителност и търпимост спрямо сенчестите икономически 

практики: това е базисното ниво на толерантността към сенчестите 

практики. Изградено е от система от стереотипи и нагласи, формиращи 

определена степен на приемане или отхвърляне на същностните 

аспекти на „икономиката в сянка“. Този тип нагласи и оценъчни 

установки изразяват отношението на индивидите към същността и 

природата на сенчестите икономически практики, отношението към 

типичните сиви практики, както и отношението към инициаторите 

и/или извършителите на сиви практики. Колкото по-висока е степента 

на приемане на сенчестите икономически практики, толкова по-висока 

е толерантността на индивида към този социално икономически 

феномен; 

2. Психологическа готовност за участие в сиви практики: това ниво 

надгражда базисното първо ниво и е изградено от конкретни, 

интернализирани от индивида психологически нагласи, общата 

характеристика на които е възприемането на сивите практики като 

нещо социално допустимо и неосъдително. Ако индивидът възприема 

сивите практики като неосъдителна и „нормална“ практика, това 

създава висока степен на психологическа готовност за извършване на 

сиви практики или включване в сиви схеми за стопанска дейност. 

Критично влияние за създаването на такъв тип нагласи е усещането на 

индивида за безнаказаност на действията, извършвани в нарушение на 

формалните правила. Колкото пи-силно е усещането за безнаказаност и 

позволеност, толкова по-висока е психологическата готовност на 

индивида за участие в сиви практики. Този ефект допълнително се 

усилва от масовия характер на нарушаването на правилата за стопанска 

дейност - аргументът „така правят всички“ играе ролята на отключващ 

механизъм, който при определени обстоятелства инициира индивида 

за извършване на нарушения; 

3. Включеност в сенчести икономически практики: третото ниво на 

толерантността към сенчестите икономически практики има 

поведенчески характер. То се изразява в обективизиране на 

психологическата готовност за извършване на сиви практики. Докато 
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първите две нива на толерантността визират стереотипите, нагласите 

и оценъчните модели, общата готовност за участие в сенчести 

практики, третото ниво описва конкретни поведенчески актове на 

включеност в сенчести/сиви практики. Това ниво е важен елемент от 

толерантността към сенчестите икономически практики, тъй като 

отразява реалната съпричастност на индивида към „икономиката в 

сянка“ - нивото на съпричастност към сивите практики е достигнало 

достатъчно висока степен, даваща морални основания на индивида да 

стане част от сивите практики. Колкото по-висока е личностната 

ангажираност и включеност на индивида в сиви практики, толкова по-

висока е неговата толерантност по принцип към сенчестите 

икономически практики. 

Фиг. 4.5. илюстрира трите нива в структурата на понятието „толерантност 

към сенчестите икономически практики“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4.5. Структура на понятието 
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сиви практики. Респективно, в съответствие с индикаторите са конструирани 

релевантни анкетни въпроси към населението. Тази система от индикатори и 

анкетни въпроси е използвана и при изследването сред населението през 2013 г. 

За да се осигури сравнимост с 2010 г., въпросите към населението са запазени в 

същия вид, в който са били задавани и през 2010 г. Получените данни се 

представят и анализират в следващите четири структурни подточки (5.1.1., 5.1.2., 

5.1.3. и 5.1.4.). 

5.1. Толерантност на населението към сенчестите икономически 

практики 

5.1.1. Чувствителност и търпимост на населението спрямо сенчестите 

икономически практики 

Чувствителността на обществото спрямо сенчестите икономически 

практики се изследва на две нива - 1) чрез директен въпрос към изследваните 

лица „Вие лично ДО КАКВА СТЕПЕН приемате или отхвърляте сивата икономика 

като начин за упражняване на труд и възможност за правене на бизнес в 

България?" и 2) чрез скала от 11 оценъчни твърдения, с които се установява 

отношението на населението към същностните аспекти на общественото мнение 

за „икономиката в сянка“. 

При изследването през 2010 г. този подход даде силно информативни 

резултати. Оказа се, че една трета от населението откровено споделя нагласата за 

сивия сектор като нормално и приемливо явление в обществения живот. Висока 

степен на толерантност и висока степен на приемане - това са основните 

характеристики на тази нагласа. В съдържателен план следва да се отбележи 

също така, че 38,2% от населението категорично и по никакъв начин не приема 

сивите практики, а 27,6% в своето отношение към сивия сектор попадат в 

категорията на по-скоро неприемащите, отколкото приемащите сивата 

икономика. 

При изследването през 2013 г. за оценяване на степента на 

приемане/отхвърляне е използвана 5-степенна скала106, където 1=изобщо не 

                                                 
106 При изследването през 2010 г. е използвана 10-степененна скала, но данните показаха, че 
стойността на дисперсия на оценките е по-висока от очакваното. Затова още при следващите 
изследвания през 2011 и 2012 г. скалата е преработена в 5-степенна. Тестването й при 
изследванията през 2011 и 2012 г. показа, че в този вид скалата има по-висока работоспособност. 
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приемам, а 5=изцяло приемам. Отделно е обособен делът на непожелалите да 

отговорят на този въпрос (6,1 %). Ако се приеме, че средата на скалата е "3" и се 

сумират относителните дялове на лицата, посочили степен на приемане 4 и 5 

включително, се получава общо 17,9% относителен дял на хората, оценяващи 

проявленията на сивата икономика като нормално и приемливо явление, което е 

с 11,3% по-малко в сравнение с 2010 г., когато този дял е бил 29,2%. 

Пак в сравнение с 2010 г., с осем процентни пункта се е увеличил 

относителният дял на хората, които категорично и безапелационно 

отхвърлят сивата икономика или по-точно казано, категорично не приемат 

сивите практики в упражняването на труд и правенето на бизнес в България. 

Делът на допускащите "известни компромиси" със сивите практики е 

намалял с 10,8% - от 27,6% през 2010 г. на 16,8% през 2013 г. 

Фиг. 4.6. илюстрира получените оценки по този показател: 

 

 

Фигура 4.6. Обща интегративна оценка за степента на 
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Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 

национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
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Отделно, при изследването през 2013 г. са търсени оценките на 

населението за 11 твърдения, отнасящи се до същностни аспекта на 

общественото мнение за сенчестите икономически практики. Това са 

следните твърдения: 

1. Сивата икономика се приема като нормално явление от хората в България. 

2 Сивата икономика е необходимост за оцеляването на бизнеса и гражданите 

в България. 

3. Сивата икономика е нарушение на законодателството, но част от нейните 

прояви са допустими при сегашните обстоятелства. 

4. Даването на „пари в плик” се предпочита в случаите, когато 

работодателите търсят повече гъвкавост и оперативност. 

5. Голяма част от работодателите са склонни да укриват действителните 

си обороти. 

6. И работодателите, и работниците са склонни да се изплащат здравни и 

социални осигуровки върху по-ниско заплащане от действителното. 

7. Значителна част от работодателите са склонни да фактурират частично 

действителните си обороти и плащания. 

8. Работещите в сенчестия сектор фирми нанасят големи щети на фирмите, 

работещи изцяло „на светло”. 

9. Щетите, понасяни от работещите „на светло” фирми, водят до 

преосмисляне на тяхната политика и преминаване към сиви практики. 

10. Корупцията е съществена част от сивата икономика. 

11. Колкото повече са регулациите в даден бранш, толкова повече сиви 

практики има в този бранш. 

 

Конкретизираните оценки на населението по така дефинираните 

същностни аспекти на общественото мнение за сивата икономика са представени 

в следващите две фигури - Фиг. 4.7. и Фиг. 4.8.: 
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Фигура 4.7.. Конкретизирани оценки на населението за пет същностни 
аспекта  на общественото мнение за сивата икономика 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 
 
 

 
 

Фигура 4.8. Конкретизирани оценки на населението за шест същностни 
аспекта  на общественото мнение за сивата икономика 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
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Представените данни показват, че: 

1. Според 60,6% от населението107 сивата икономика присъства в ежедневието 

на хората толкова очевидно и често, че нейните проявления се приемат от 

хората в България като нормално явление. За сравнение, през 2010 г. този 

дял е бил 68,5%. 

2. Знак за значима промяна на общественото мнение е, че при изследването 

през 2013 г. 43,0% от населението (срещу 51,4% през 2010 г.) считат, че 

сивата икономика е необходимост за оцеляването на бизнеса и гражданите 

в България. 

3. Почти непроменена и относително висока (56,7% през 2010 г. и 55,2% през 

2013 г.) се задържа обществената нагласа, че проявленията на сивата 

икономика са нарушение на законодателството, но въпреки това могат да 

се толерират до известни граници. 

4. В нагласите на 45,3% от населението даването на „пари в плик” е приемлива 

практика за България. Това обаче е позитивна промяна в обществените 

нагласи, защото през 2010 г. близо две трети от хората (68,5%) са 

подкрепили същото мнение. 

5. Според 81,5% от населението работодателите са склонни да прикриват 

действителните си печалби/доходи. 

6. Според 63,7% и работодателите, и работниците са склонни да се изплащат 

здравни и социални осигуровки върху по-ниско заплащане от 

действителното. 

7. Значителна част от работодателите са склонни да фактурират частично 

действителните си обороти и плащания, считат 73,9% от населението. 

8. 76,0% от населението са убедени, че работещите в сенчестия сектор фирми 

нанасят големи щети на фирмите, работещи изцяло „на светло”. 

9. Според 57,8% от населението, щетите, понасяни от работещите „на светло” 

фирми, водят до преосмисляне на тяхната политика и преминаване към 

сиви практики. По този пункт 18,3% от изследваните лица са избрали 

отговор "не зная". 

                                                 
107 Приема се, че средата на скалата е „3“ и се сумират относителните дялове на лицата, посочили 
степен на приемане 4 и 5 включително. Така са изчислени стойностите по обособени 11 
същностни аспекта на общественото мнение за сивата икономика. 
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10. Корупцията е съществена част от сивата икономика, считат 86,5% от 

населението. 

11. Всеки четвърти (24,7%) не е наясно дали има зависимост между броя на 

регулациите в даден бранш и разпространението на сиви практики има в 

този бранш. Все пак, според 56,7% от населението има такава 

правопропорционална негативна връзка. 

Данните показват, че в структурата на общественото мнение са 

изградени ясно артикулирани оценъчни модели, според които сивата 

икономика е трайно присъстващ елемент в икономическото битие на хората. 

Нагласите към сивата икономика и нейните прояви са критични, но с 

уговорката, че тези практики са станали неизменна част от ежедневието на 

хората. Общественото мнение отразява тревогите на хората, че явното 

присъствие на сивата икономика в живота на страната има силно негативно 

влияние върху изрядните работодатели, които са принудени в определени 

ситуации да приемат играта на сивите. Добрата новина все пак е, че две трети от 

населението гледа на сивия сектор като на нежелателен, незаконен елемент от 

икономиката на страната, който трябва да бъде редуциран, ограничен до 

възможния минимум и дори изцяло премахнат. 

Данните от изследването през 2013 г. показват, че в структурата на 

общественото мнение преобладават позитивните промени. Така например, 

59,6% от населението е убедено, че сивата икономика има преимуществено 

отрицателно влияние - както върху националната икономика като цяло, така и 

на ниво фирми, и на ниво индивиди (срещу 55,4% през 2010 г.). На 

противоположния край на скалата са незначителните 0,6% (срещу 2% през 2010 

г.) от българите, според които неформалната икономика оказва изцяло позитивно 

влияние за развитието на стопанската дейност в страната.  

В същото време се очертават два типа колебаещи се: 

 17,6% (при 18,0% през 2010 г.) от българите са склонни да виждат в 

сивата икономика не само отрицателни въздействия върху бизнес 

климата и индивидите, но и някои позитивни ефекти; 

 Само 9,1% са на мнение, че сивата икономика има колкото отрицателни, 

толкова и положителни ефекти. Това говори за промяна в общественото 
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мнение по този въпрос (относителният дял е намалял с 4,7% в сравнение 

с 2010 г., когато е отчетен дял от 13,8%); 

 Всеки десети (11,4%) е избрал отговора „не мога да преценя”, което е 

показател, че има още какво да се желае в посока информиране на 

широката общественост за същността на сивата икономика и вредите от 

нейните проявления. 

Търпимостта към сивата икономика е висока сред двете групи на 

колебаещите се. Най-вероятно в техните представи за сенчестия сектор са 

преплетени както елементи на очевидната незаконност на сивите практики и 

презумпцията за виновност спрямо държавата и обществения морал, така и 

елементи на безкритично приемане на сивите практики като инструмент за 

бързо забогатяване и гъвкаво справяне с кризисни ситуации. 

Независимо от степента на търпимост към сивата икономика, 63,8% от 

хората (срещу 61,3% през 2010 г.) са категорични, че сенчестият сектор е пуснал 

пипалата си практически във всички икономически области и дейности. 

Всеки четвърти българин (23,7%) проявява известна доза оптимизъм и заявява, 

че сивата икономика е намерила разпространение само в някои икономически 

области, които поради своята специфика благоприятстват генерирането и 

процъфтяването на сиви практики. 

Прави впечатление, че само 8,0% от населението не се ангажира с 

оценка по този показател, което говори, че темата е станала елемент от 

публичното съзнание и говоренето за нея се възприема от хората като нещо 

нормално и обществено допустимо. За сравнение, този дял през 2010 г. е бил 

12,9%, което показва, че близо пет процента от хората се чувстват по-

информирани по темата сива икономика. 

 

Тези данни са визуализирани във Фиг. 4.9.: 
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Фигура 4.9. Представи на населението за сивата икономика 
като част от бизнес средата 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 
 

Предвид сложността при изучаването на обществените нагласи по 

деликатни и противоречиво оценявани области, каквато е сивата 

икономика, в изследването е включен и допълнителен контролен въпрос, с 

цел установяване устойчивостта на мненията за сивата икономика. 

Изследваните лица са помолени да посочат дали според тях е вярно да се твърди, 

че сивата икономика е широко разпространена, защото: 

1) Това е най-бързият начин да се работи с печалба. 

2) Рискът от наказуемост е много малък и си заслужава да се поеме. 

3) Законите не се прилагат с еднаква сила. 

4) При криза сивата икономика спасява застрашените от фалит фирми. 

Допълнително, изследваните лица са помолени да посочат дали според тях 

е вярно да се твърди, че: 

1) Сивата икономика ощетява изрядните работодатели. 

2) Сивата икономика стимулира нечестните и некоректните 

работодатели. 

3) Сивата икономика удря по джоба на всички. 

0 20 40 60 80 100 

Във всички дейности 

Само в някои браншове 

Отделни елементи, в ограничен брой отрасли 

Не присъства в бизнес средата 

Трудно ми е да преценя 

63,8 
23,7 

4,1 

0,4 

8,0 

61,3 

23,2 

2,5 

0,1 

12,9 

2013 г. 2010 г. 



„Икономика в сянка“ 

407 

Получените при изследването през 2013 г. сред населението 

мнения/оценки по гореописаните седем твърдения са представени в следващата 

Таблица 4.3: 

 

Таблица 4.3. 

Мнения на населението за влиянието на сивата икономика върху 

социално икономическата система в България - 2013 г. 

  
Да 

 
Не 

Затруднява се 
да отговори 

1. Това е най-бързият начин да се 
работи с печалба 

 
78,3 

 
10,3 

 
11,4 

2. Рискът от наказуемост е много 
малък и си заслужава да се поеме 

 
62,8 

 
18,9 

 
18,3 

3. Законите не се прилагат еднакво 
строго спрямо всички  

 
90,2 

 
4,0 

 
5,8 

4. При криза сивата икономика 
спасява застрашените от фалит фирми 

 
54,7 

 
19,3 

 
25,9 

5. Сивата икономика ощетява 
изрядните работодатели 

 
81,7 

 
5,8 

 
12,5 

6. Сивата икономика стимулира 
нечестните и некоректните работодатели 

84,3 3,9 11,8 

7. Сивата икономика удря по джоба на 
всички ни 

82,2 5,3 12,6 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
представително изследване сред населението, 2013 г. 
 

От представените отговори става ясно защо една немалка част от хората 

имат колебаещи се и противоречиви оценки за сивата икономика. Проблемът е в 

самата природа на сивата икономика и нееднаквите функции, които тя 

изпълнява. От една страна, част от сивите практики се явяват спасителни за 

малките и застрашените от фалит фирми (според 54,7% от изследваните лица), а 

успоредно с това 78,3% от хората вярват, че сивата икономика е най-бързият 

начин да се върнат вложените инвестиции и да се работи с печалба. В същото 

време, съществуването на сивата икономика се благоприятства от нееднаквата 

строгост, с която се прилага законите (по мнението на 90,2% от изследваните 

лица). Също така силно е разпространено убеждението (62,8%), че рискът от 

наказуемост е много малък и заслужава да се поеме. 

Общественото мнение е категорично, че сивата икономика ощетява 

изрядните работодатели (81,7%), от полза е единствено за некоректните 
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(84,3%), но в крайна сметка удря по джоба на абсолютно всички (82,2%). 

Този тип нагласи са измервани и през 2010 г. и сравнението с данните от 2013 г. 

сочи, че с около една пета се увеличил делът на хората, осъзнаващи, че сивата 

икономика вреди на всички нива - както на ниво държава и обществените 

фондове, така и на ниво отделни работодатели и на ниво индивиди. 

Общественото мнение отразява тревогите на хората, че явното 

присъствие на сивата икономика в живота на страната има силно негативно 

влияние върху изрядните работодатели, които са принудени в определени 

ситуации да приемат играта на сивите. За периода 2010 - 2013 г. в 

общественото мнение за сивата икономика са настъпили сериозни 

позитивни нагласи. С близо една трета е редуциран относителният дял на 

хората, считащи че даването на „пари в пликче“ е нормална и приемлива 

практика за бизнес средата в България. С близо 8 проценти пункта е намалял 

делът на хората, възприемащи сивата икономика като необходимост за 

оцеляването на бизнеса и гражданите в България. Също с 8 пункта е 

позитивната промяна и по отношение на обществената нагласа, че 

проявленията на сивата икономика се приемат от хората в страната като 

нормално и приемливо явление. 

Известна тревога буди фактът, че все още в структурата на 

общественото мнение има силно изразени негативни нагласи по отношение 

ролята на бизнеса за съществуването на някои сиви практики. Критично 

високи са например, негативните оценки на населението за укриването на 

действителните печалби и обороти. Близо всеки пети от хората не прави 

пряка връзка между качеството и релевантността на законодателната среда 

в страната и разпространението на сивите практики. Това показва, че все още 

има дефицити в информираността на населението по темата сива икономика и 

насочва към разработването на съответните обучителни модули при бъдещите 

обучения по темата. 

Представените данни категорично сочат, че за периода 2010 - 2013 г. 

чувствителността на населението към темата сивата икономика се е 

повишила. Позицията на хората е станала по-отговорна и говори за добра 

информираност на големи групи от населението. Очевидно, проявленията на 

сивата икономика се разпознават по-добре, по-отговорно се третират и 
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въпросите за вредите от неформалната икономика и в резултат на това в 

общественото мнение за неформалната икономика са настъпили позитивни 

промени. 

5.1.2. Включеност на населението в сенчести практики - актуални 

измерения и промени спрямо 2010 г. 

В рамките на разработената методология за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“ е разработена серия от изследователски въпроси, чрез 

които се установява каква е реалната включеност на изследваните съвкупности 

(целеви групи) в сиви практики. Предвид изключителната деликатност на 

подобен тип въпроси, те са тествани многократно преди да бъдат включени в 

националните изследвания. 

Специално за изследване на включеността на населението в сиви практики, 

при изследването през 2013 г. са използвани вече тестваните и доказали своята 

работоспособност въпроси за национално представителното изследване през 

2010 г. Серията от въпроси е конструирана така, че да улови няколко съществено 

важни аспекта на включването в сиви практики: 

1) Относителните дялове на лицата, които са работили в сивата икономика; 

2) Реакциите на семейството/близките на лицата, извършващи сиви 

практики; 

3) Причините/мотивите за извършването на сив труд или включването в 

други сиви практики; 

4) Осъзнаването на потенциалните рискове от включване в сиви практики. 

Получените при настоящото изследване емпирични данни се представят в 

съответствие с горепосочените четири аспекта. 

Данните сочат, че както през 2010 г., така и през 2013 г. близо една 

четвърт от населението е заявило включеност в сиви практики. Въпросът е 

зададен така, че улавя участието в сиви практики "през последните пет години". 

Това на практика означа, че считано от 2006 г. една четвърт от 

трудоспособното население извършва труд в сивия сектор. Сравнителните 

данни за включеността на населението в сиви практики през последните пет 

години са представени във Фиг. 4.10.. 

Следващата Фиг. 4.11. е още по-интересна, тъй като разкрива различното 
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участие на двата пола в сиви практики през последната една година. Данните 

сочат, че в сиви практики са участвали близо два пъти повече мъже 

отколкото жени - 30,2% от мъжете и 18,6% от жените, а това означа, че в 

реалния живот вероятността жените108 да се включат в сиви практики е 

почти два пъти по-ниска отколкото при мъжете: 

 

Фигура 4.10. Включеност в сива икономика - сравнителни самооценки на 
населението за 2010 г. и 2013 г. 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 
 

 

Фигура 4.11. Включеност в сиви икономика - сравнителни самооценки на 
жените и мъжете през 2013 г. 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

                                                 
108 Наблюденията сочат, че жените са по-склонни да извършват надомен труд, който от своя 
страна рядко е обвързан с трудови правоотношения. Този тип наблюдения обаче не са правени 
при представените тук изследвания. 
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Установените различия се дължат предимно на различната 

натовареност със сиви практики на ниво браншове - макар че процесът по 

феминизиране дори и на типичните мъжки браншове е силен, все пак остават 

определени браншове с типично мъжко присъствие, които в същото време са 

благодатна почва за неформални практики. Изследванията сочат, че такива 

браншове са строителството, транспортът, електротехниката и 

електрониката, небанковите финансови услуги, дървопреработването, селското 

стопанство. В същото време, някои чисто "женски" браншове също са високо 

натоварени със сиви трудови правоотношения. Такива са търговията, текстила 

и други подотрасли на леката промишленост, полиграфията, преподавателската 

работа, здравеопазването. Но въпреки всичко, в рамките на основните 

икономически дейности жените се оказват в относително по-добро положение 

спрямо мъжете, които, както сочат данните, два пъти по-често попадат в 

сиви трудови отношения и се включват в сиви практики109. 

През 2010 г. резултатите от национално представително изследване сред 

населението показаха, че в най-силна степен в сивия сектор е било включено 

населението от Монтана (62,%), Ямбол (44,4%), Велико Търново (38,9%), 

Кюстендил (38,8%), Пазарджик (38,1%), Смолян (35,3%), Враца (30,0%), 

Перник (33,3%), Кърджали (33,3%), Враца (30,0%), Сливен (30,0%), Стара 

Загора (29,2%) и Шумен (28,2%). 

През 2013 г. картината изглежда близка, макар и до известна степен 

променена. Отново с най-високи дялове участие в сиви практики е населението от 

Монтана (66,7%), дори и след четири години упорити разяснителни и 

информационни действия. Това показва, че ситуацията в града заслужава 

специално внимание. Непроменено изглежда положението в Смолян (35,0%) и 

Враца (30,8%). Позитивни са промените във Пазарджик (25,0%), Велико 

Търново (22,2%), Перник (21,7%) и Стара Загора (13,2%). 

Някои нови градове са се очертали с повишени дялове на участие в сиви 

                                                 
109 Тук правим изричната уговорка, че надомният труд като специфична област на полагане на сив 
труд не е бил предмет на изследване, поради специфичните цели и задачи на проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, в рамките на който са реализирани 
изследванията. Има обаче специални изследвания на надомния труд в България, които дават 
основание да се твърди, че жените са значителна част от лицата, извършващи надомен труд. За 
справка: Изследванията на КНСБ, ЖАР и др. 
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практики - това са Габрово (56,2%), Благоевград (47,5 %), Кюстендил (40%), 

Добрич (40%), Ямбол (38,5%), Силистра (33,3%), София - град (33,6%). 

Тези данни напълно кореспондират с оценките, получени по отношение на 

степента на разпространение на сивата икономика в региони. От друга страна, те 

потвърждават и хипотезата, че степента на развитост на браншовете по региони 

има пряко отражение върху нивата на сенчестия сектор. 

В търсене на по-нататъшна конкретизация, изследването през 2013 г. 

продължи традицията от 2010 г. и потърси конкретните измерения на 

участието на населението в сиви практики през последната една година. 

Информацията е набирана чрез специална батерия от въпроси, при които 

едновременно е търсена информация на две нива: 

1) За участието на изследваните лица в сиви практики (самооценки на 

изследваните лица за тяхното трудово поведение); 

2) За участието на близки, роднини, приятели на изследваните лица в сиви 

практики (оценки на изследваните лица за поведението на техните 

близки). 

Това е класическа проективна техника, която се използва за установяване 

на самооценки и оценки по деликатни и най-вече обществено табуирани теми. 

Допускането е, че когато бъдат попитани дали са извършили нещо нередно 

(независимо от това колко деликатно и завоалирано се пита), хората ще 

отговорят отрицателно, за да запазят имиджа си на изрядни и добри граждани. Но 

ако бъдат помолени да споделят дали подобно нещо се е случвало на „техни 

близки“, изследваните лица стават по-словоохотливи и в по-висока степен са 

склонни да споделят, че „нещо нередно е било извършено“. Социалните психолози 

твърдят, че отговаряйки на въпроси за „другите“ всъщност хората ни дават 

комбинирано знание - в него действително се съдържат мнения за „другите“, но 

освен това се съобщават и достоверни знания за самите изследвани лица. Ето 

защо схемата от двата типа въпроси е използвана в двете национално 

представителни изследвания сред населението (през 2010 и 2013 г.). 

В следващите две таблици (Таблица 4.4. и Таблица 4.5.) са представени 1) 

самооценките на самите изследвани лица за участието им в сиви практики и 

2) оценките на изследваните лица за участието на техни близки в сиви 

практики. С оглед сравнимост, едновременно са посочени данните за 2010 и за 
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2013 г.: 

Таблица 4.4. 
Оценки за реалната включеност на населението в сиви практики през 

последната една година -самооценки на изследваните лица 

Случвало ли Ви се е през последната една година 
да извършвате някои от посочените неща: 

През 2010 г. 
(в %) 

През 2013 г. 
(в %) 

 Да Не Да Не 

1. Работа без трудов договор 15,6 84,4 12,9 89,1 

2. Работа на трудов договор за определена 
сума плюс устни договорки за по-голямо 
заплащане 

15,2 84,8 12,2 87,8 

3. Заплащане под минималната работна 
заплата, определена за страната 

6,8 93,2 7,7 92,3 

4. Нередовно изплащане на трудовите 
възнаграждения 

16,7 83,3 14,3 85,7 

5. Работа без да им се изплащат 
осигуровките 

14,8 85,2 13,7 86,3 

6. Работа при удължено работно време без 
заплащане 

18,8 81,2 18,4 81,6 

7. Работа при лоши условия на труд 14,7 85,3 15,2 84,8 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национални представителни изследвания сред населението през 2010 и 2013 г. 

 
Таблица 4.5. 

Оценки за реалната включеност на населението в сиви практики през 
последната една година - оценки на изследваните лица за икономическото 

поведение на техни близки, роднини и познати 

На Ваши близки през последната една година 
случвало ли се е да извършват някои от 
посочените неща: 

През 2010 г. 
(в %) 

През 2013 г. 
(в %) 

 Да Не Не 
знам 

Да Не Не 
знам 

1. Работа без трудов договор 33,8 36,6 29,6 31,2 48,0 20,8 

2. Работа на трудов договор за 
определена сума плюс устни договорки за по-
голямо заплащане 

33,4 33,4 33,3 29,0 43,8 27,3 

3. Заплащане под минималната работна 
заплата, определена за страната 

20,2 45,4 34,4 19,7 54,6 25,7 

4. Нередовно изплащане на трудовите 
възнаграждения 

37,3 31,2 31,4 35,5 41,4 23,1 

5. Работа без да им се изплащат 
осигуровките 

28,3 35,9 35,8 25,0 47,1 27,8 

6. Работа при удължено работно време 
без заплащане 

33,0 32,8 34,2 29,6 42,3 28,1 

7. Работа при лоши условия на труд 27,8 39,3 32,9 22,0 47,8 30,2 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национални представителни изследвания сред населението през 2010 и 2013 г. 
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Данните показват, че е налице намаление на относителните дялове по 

практически всички наблюдавани сиви практики. От представените данни 

става ясно, че: 

 От 15,6% на 12,9% е намалял относителният дял на лицата, които през 

последната една година са работили изобщо без трудов договор. 

Намалели са също така (от 33,8% на 31,2%) лицата, за които според 

оценките на респондентите са извършвали труд без договор; 

 Подобна е тенденцията и по отношение на работата с фиктивни трудови 

договори: според самооценките на изследваните лица намалението е от 

15,2% на 12,2%, а според оценките за близките на изследваните лица 

намалението е от 33,4% на 29,0%; 

 Тенденция към намаление се установява и по отношение нередовното 

изплащане на възнагражденията за труд. При изследваните лица 

намалението е от 16,7% през 2010 г. на 14,3% през 2013 г., а според 

оценките им за техните близки намалението е от 37,3% на 35,5%; 

 Макар и минимално (от 14,8% на 13,7%), все пак има намаление и по 

показателя работа без каквото и да е осигуряване. Тази тенденция е 

валидна и за близките на изследваните лица (от 28,3% делът им е 

намален до 25,0%). Анализът на данните от 2013 г. сочи също така, че 

сред лицата, работили без трудов договор, преобладават тези (16,9%), 

които са полагали сив труд на различни места, но с обща 

продължителност на извършвания труд 12 месеца. Други 16,3% са 

заявили, че извършваният от тях сив труд е бил с продължителност 6 

месеца. Само 3,7% от лицата са посочили, че работят без договор вече 24 

месеца, считано към момента на провеждане на изследването. 

През последната една година листата на работилите без трудов договор 

се оглавява от Монтана с внушителните 85,7%, следват Кърджали (50,0 %), 

Ловеч (22,7%), Русе (20,8%), Видин (18,2%). Монтана и Кърджали продължават 

да бъдат градовете с най-високи нарушения в областта на трудовоправните и 

осигурителните отношения. Дяловете на лицата, работили на трудов договор за 

определена сума плюс устни договорки за по-голямо заплащане през последната 

една година са както следва: Монтана (50,0%), Кърджали (33,3%), Благоевград 

(27,5%), Варна (25,9%), Русе (21,7%), София-град (20,4%), Габрово (18,8%). 
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Дяловете на лицата, работили без да бъдат осигурявани през последната една 

година, са най-високи в градовете Монтана (85,7%), Видин (27,3%), Габрово 

(25,0%), Кърджали (също 25,0%), Добрич (21,4%), София-град (18,5%), Русе 

(18,2%). 

Анализът на данните по областни градове извежда Монтана, 

Кърджали, Ловеч, Русе, Видин, Габрово, Благоевград, София-град като 

градовете, в които е имало най-много нарушения на трудовоправните и 

осигурителните отношения през последната една година (2013 г.) 

Сив труд е полаган основно в строителството (20,5% от лицата), в селско, 

горско и рибно стопанство (17,7%), в търговията (15,3%), в хотелиерство и 

ресторантьорство (13,1%), транспорт, складиране и съобщения (11,0%), 

преработваща промишленост (6,2%), култура, спор и развлечения (2,8%), 

създаване и разпространение на информация и творчески продукти (2, %), а 

11,0% от лицата са извършвали сив труд в т.н. „други дейности“ (според КИД-

2008). 

Какви възрастови групи от населението в най-голяма степен са 

полагали сив труд? Отговор на този въпрос дава проверката за статистическа 

значимост между възрастта на изследваните лица и самооценките им за 

участие в сиви практики през последната една година. 

Фиг. 4.12. визуализира установените специфики в извършването на сив 

труд без какъвто и да е договор от различните възрастови групи: 

 

 

Фигура 4.12. Работа без трудов договор сред различните възрастови групи 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
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Данните показват, че в сиви практики са участвали най-често лица от три 

възрастови групи - 18,9% от лицата на възраст от 30 до 39 г., 16,3% - от 40 до 

49 г. и 15,8% - от 15 до 29 г. Очевиден е фактът, че най-силно податливи на 

изкушението да работят без договор са хората от активната икономическа 

възраст, което е напълно очаквано и разбираемо. С увеличаването на възрастта 

намалява вероятността лицата да поемат риска да работят без договори. 

Идентична е картината и по отношение на работата с фиктивни трудови 

договори - установяват се най-високи дялове на работа с фиктивни договори в 

практически същите три възрастови групи. Виж Фиг. 4.13.: 

 

 

Фигура 4.13. Работа с фиктивен трудов договор сред различните 

възрастови групи 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
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 16,3% от мъжете и 11,4% от жените са работили без каквото и да е 

осигуряване през последната една година; 

 20,4% от мъжете и 16,5% от жените са полагали допълнителен/ 

извънреден труд без допълнително заплащане; 

  20,2% от мъжете и 10,6% от жените са работили през последната една 

година при вредни и опасни условия на труд. 

От представените данни следва изводът, че мъжете не само почти два 

пъти по-често поемат риска да работят в сивия сектор, но и приемат също 

така произтичащите от това последствия - да работят при опасни условия на 

труд, без гаранции за заплащане, без изплащане на осигуровки. 

Впрочем, рисковете от работата в сивия сектор се осъзнават еднакво 

добре от всички. Тъй като това е съществено важен аспект от изучаването на 

общественото мнение за неформалната икономика, в изследването сред 

населението са зададени няколко отделни въпроса, целящи коректното 

измерване на нагласите на хората за потенциалните рискове от включване в 

неформалната икономика. 

Най-напред изследваните лица са помолени да ранжират основните 

рискове, след което им е предложено да оценят какви биха били рисковете за тях, 

ако започнат работа във фирма от сивия сектор. Тук последователно представяме 

получените оценки. 

Ранжирането на рисковете от работа в сивия сектор само по себе си е 

изключително информативно и показва, че през периода 2010-2013 г. в 

общественото мнение по тези въпроси са настъпили позитивни промени. Ето 

какви са те по-конкретно: 

1) На първо място се извежда рискът от неизплащане на полагаемото 

възнаграждение - посочен е от 77,5% от населението. При изследването 

през 2010 г. този дял е бил 68,3%, което е отлична атестация за резултатите 

от проектните дейности: с 9,2% се е увеличил относителният дял на хората, 

осъзнаващи вероятността от възникването на такъв риск при полагане на 

сив труд; 

2) Рискът от забавяне на плащането е отбелязан от 48,6% от населението 

което е с 12,3% повече в сравнение с 2010 г., когато е бил 36,3%; 
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3) С почти осем пункта (от 61,2% през 2010 г. на 69,0% през 2013 г.) се е 

увеличил делът на хората, правещи връзка между полагането на сив 

труд и риск от загуба на социални осигуровки; 

4) С три проценти пункта (от 63,6% на 66,0%) се е увеличил относителният 

дял на хората, разбиращи, че при полагането на сив труд рискуват да 

загубят здравни осигуровки и по този начин да се лишат от 

полагащото им се по закон от здравно обслужване. 

Според данните от настоящото изследване, и двата пола считат, че най-

големият риск при извършване на сив труд е да не бъде заплатен извършения 

труд - на това мнение са 73,8% от мъжете и 74,7% от жените. 

Още по-интересни от съдържателна гледна точка са оценките на 

населението за потенциалните рискове, които поемат хората, започващи 

работа в сива фирма110. В Таблица 4.6. са систематизирани оценките111 на 

изследваните лица за вероятността от осем конкретни потенциални риска, 

които биха могли да възникнат ако човек работи в сива фирма: 

Резултатите от изследването сред населението през 2013 г. хвърлят 

допълнителна светлина върху представата на хората за потенциалните рискове 

от работа в сива фирма. От социологическа гледна точка съществено важно е 

например, че: 

 71,2% от населението извеждат на първо място не материалният фактор, а 

рискът от невъзможността човек да защити социалните си права, ако 

работи в сива фирма; 

 68,3% от населението поставят на второ място по важност рискът от 

изплащане на социални и здравни осигуровки върху суми, по-ниски от 

реално получаваното възнаграждение; 

 Повишеният риск от неизплащане на възнагражденията се нарежда на 

трето място, според оценките на 60,4% от населението; 

                                                 
110 Сива е тази фирма, която прилага една или повече от 18-те сиви практики, дефинирани за 
целите на настоящата система от социологически изследвания. 

111 При национално представителното изследване сред населението през 2010 г. този въпрос не е 
задаван. Въпросът беше развит по-късно и е включен за първи път в онлайн-анкетните карти за 
работниците/ служителите и за населението. Но тъй като при тези изследвания се работи с друг 
метод и други извадки, сравнението на получените данни с резултатите от настоящото 
изследване не е коректно и затова не се прави. 
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 Равен дял лица (по 56,4%) преценяват, че работата в сива фирма носи 

повишен риск от работа при ненормирано работно време и повишен риск 

от загуба на работа поради възможен фалит на фирмата: 

Данните в Таблица 4.6. показват също така, че почти всеки втори (48,8%) е 

категоричен, че работата в сива фирма носи риск да се попадне под ударите на 

закона. Прави впечатление, че по този важен аспект хората не са така 

категорични - практически половината от населението по-скоро не вярват, че 

участието в сиви практики води след себе си наказателно преследване: 

Таблица 4.6. 

Разпределение на отговорите на изследваните лица на въпроса: 
"Представете си една фирма, работеща в сивия сектор. В резултат на това, 
какви според Вас ще са рисковете, които работникът/служителят поема?" 

 

 Катего
рично 

не 

По-
скоро 

не 

По-
скоро 

да 

Катего
рично 

да 

Не 
знае 

1. Повишен риск от неизплащане на 
възнагражденията 

1,9 4,6 29,6 60,4 3,6 

2. Риск от изплащане на социални и 
здравни осигуровки върху суми, по-ниски 
от реално получаваното възнаграждение 

1,2 1,2 25,7 68,3 3,5 

3. Повишен риск от загуба на работа в 
случай, че работникът поиска да бъде 
осигуряван на реално получаваната сума 

1,5 2,3 24,3 66,2 5,7 

4. Повишен риск от работа при вредни 
условия 

2,1 9,0 30,2 46,1 12,5 

5. Повишен риск от работа при 
ненормирано работно време 

1,4 4,7 31,4 56,4 6,2 

6. Риск от невъзможност да си защити 
социалните права 

1,0 2,7 19,7 71,2 5,4 

7. Повишен риск от загуба на работа 
поради възможен фалит на фирмата 

1,6 5,3 27,0 56,4 9,6 

8. Повишен риск от попадане под 
ударите на закона 

4,0 11,5 24,4 48,8 11,3 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението през 2013 г. 

 

В тази връзка заслужават специално внимание и установените при  

изследването сред населението през 2013 г. все още високи нива на 

подкрепа от страна на семейство и близките на лицата, извършващи сив 

труд. Според получените данни, 70,6% от семействата на лицата, извършващи сив 

труд, подкрепят решението да се работи в сивия сектор. Логично възниква 

въпросът защо една такова решение се приема и подкрепя. 
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Отговорът е очакван и логичен. В преобладаващата част от случаите тъкмо 

невъзможността на домакинствата да посрещнат месечните си разходи е 

причината, поради която се търси работа в сивия сектор. 56,7% от лицата са 

посочили, че извършват сив труд, защото това е била единствената оферта, която 

са имали. Други 27,6% са заявили, че са приели работа в сивия сектор, защото са 

им били обещани по-големи възнаграждения за труд. Близки до тези стойности са 

разпределенията на отговорите на лицата и при изследването през 2010 г., което 

показва, че една от основните причини, тласкащи населението към извършване 

на сив труд, е липсата на други алтернативи. 

Отлично се съзнават всички последващи рискове от това, но на преден план 

пред домакинството стои необходимостта да се намерят средства за живот. И за 

жалост, често пъти решението е свързано с приемането на риска да се работи при 

неизрядни трудовоправни и осигурителни отношения. 

Тази картина се наблюдава в различни нюанси вече 10-15 години. И точно 

тук действията за ограничаване и превенция на сивите практики са най-трудни. 

Добре известно е, че доходите в България са най-ниските в Европа. Това, разбира 

се, не бива да бъде оправдание за прибягването към сиви нарушения, но в името 

на обективността трябва да се отбележи, че независимо от предприеманите 

мерки, докато средно месечните доходи на населението остават на тези ниски 

нива, съществуват реални рискове между една четвърт и една трета от 

населението да се възползват от възможностите за извършване на сив труд. 

Макар че този вид труд изпълнява компенсаторни, а в някои случаи дори 

спасителни функции, решението трябва да се търси в подобряване на държавната 

политика по доходите, създаването на повече възможности за реална и достойна 

заетост, съобразена с особеностите на регионалното развитие и възможностите 

на местните икономики. 

За да се придобие максимално широка представа за характера на сивите 

практики, в рамките на национално представителните изследвания сред 

населението се прави специално измерване на относителния дял на лицата, 

извършващи допълнителна работа срещу заплащане. При изследването през 

2013 г. се установи, че 9,8% от населението извършва допълнителна работа 

във време различно от това, в което се извършва основната работа. За 

сравнение, през 2010 г. 6,4% от населението е съобщило, че извършва 
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допълнителна работа срещу заплащане. тенденцията за увеличаване дела на 

лицата, работещи на повече от една месторабота, се наблюдава през последните 

1-2 години и бе уловено практически от всички реализирани изследвания. 

Така например, при националното представително изследване за 

попълване на информационната база данни (септември, 2012 г.) се установи, че 

делът на работниците/служителите, извършващи допълнителна работа, е 

нараснал два пъти и половина и е приел стойност 15,2% (делът през 2010 г. е бил 

6,3%). Данните от това изследване показаха, че в приблизително в половината от 

случаите на допълнителна заетост се нарушават трудово-правните и 

осигурителни отношения. Установи се, че 42,1% от изследваните лица нямат 

писмен договор с работодателя си за допълнителната работа, която извършват, 

че 34,2% се осигуряват върху по-малка сума от реално получаваната, а 26,3% - 

върху по-голяма сума от реално получаваната, че 50% не могат да договарят с 

работодателя си върху каква сума да бъдат осигурявани и че за 26,3% от тях 

изобщо не е важно да им превеждат социални и здравни осигуровки говори. 

Отбелязана бе и нарастващата сред работниците/служителите нагласа, че при 

допълнителната заетост, именно поради факта, че е „допълнителна“ е допустимо 

не толкова стриктното прилагане на закона. 

Връщайки се към данните от изследването през 2013 г. сред 

населението, се установява, че: 

 43,2% от лицата, извършващи допълнителна работа, нямат договор с 

работодателя; 

 32,7% от тези лица се осигуряват на сума, по-малка от реално получаваното 

възнаграждение за труд; 

 78,3% от лицата твърдят, че не могат да договарят с работодателя на каква 

сума да бъдат осигурявани - приемат условията, които им се предлагат; 

 Успоредно с това, 72,9% от лицата подчертават, че за тях е важно да им 

бъдат превеждани социални и здравни осигуровки, защото разчитат на тях 

в дългосрочна перспектива; 

 18,9% се оплакват от нередовно изплащане на договорените 

възнаграждения за труд (договорките са устни и в случаи на спорове 

доказването им е проблематично). 

Представените данни потвърждават категорично направените през 
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периода 2010 - 2012 г. констатации. Допълнителната неформална трудова 

заетост очевидно има тенденцията да нараства в условията на криза, поради 

засиления икономически натиск върху представителите на наемния труд. 

Изследването сочи, че всеки втори, полагащ допълнителен труд, го прави без 

договор, а една трета съобщават за нарушения в осигурителните отношения. 

В тази връзка е необходим засилен контрол от страна на държавната власт и 

строга законова регламентация. Поставено е стабилно начало в насока на 

промяна на нагласите на търпимост и изграждане на несъпричастност на 

населението към сивите практики при допълнително полагания труд. Но 

тези усилия трябва да продължат, защото икономическите и обективните 

фактори, тласкащи хората към сив труд, все още не са променени - ниски доходи, 

ниска производителност, високи разходи за труд, структурна безработица, слаба 

ефективност на социално солидарните системи. 

5.1.3. Психологически нагласи за участие в сиви практики 

Друг изключително важен аспект на проведеното през 2013 г. национално 

представително изследване сред населението е установяването на 

психологическата готовност и нагласите на хората за 

включване/съпричастност към сиви практики. Емпирични данни за 

психологическите мотиви за участие в сиви практики са набирани при всяко едно 

от серията социологически изследвания. В конкретния случай фокусът е върху 

тези елементи от общественото мнение, които формират общият 

социалнопсихологически фон и влияят върху решенията на отделните индивиди 

за дистанциране или за включване в сиви практики. При изследването сред 

населението през 2013 г. е приложена същата схема, както и при национално 

представителното изследване сред населението през 2010 г. и това дава 

основание информацията от двете изследвания да бъде сравнявана. Данните са 

представени в Таблица 4.7.: 
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Таблица 4.7. 

Нагласи на населението за участие в сиви практики: 
сравнителни самооценки за 2010 г. и за 2013 г. 

 Данни от национално 
представителното 

изследване сред 
населението през 2010 г. 

Данни от национално 
представителното 

изследване сред 
населението през 2013 г. 

 Бих се 
съгласи

л 

Не бих се 
съгласил 

Не мога 
да 

прецен
я 

Бих се 
съгласи

л 

Не бих 
се 

съгласи
л 

Не мога 
да 

преценя 

1. Да работя без писмен трудов 
договор 

25,0 63,8 11,3 24,1 67,3 8,6 

2. Да работя на трудов договор за 
една сума плюс устни договорки за 
по-голямо заплащане 

43,8 42,1 14,1 38,0 52,2 9,8 

3. Да получавам заплащане под 
минималната работна заплата, 
определена за страната 

5,3 87,2 7,5 6,2 88,3 5,6 

4. Нередовно изплащане на 
трудовите възнаграждения 

4,0 87,7 8,3 4,5 88,8 6,6 

5. Социално и здравно осигуряване 
върху по-ниски суми от реално 
получаваните 

25,7 62,0 12,3 20,0 70,5 9,5 

6. Липса на социално и здравно 
осигуряване 

8,8 83,3 7,9 9,7 83,8 6,5 

7. Да приема работа на удължено 
работно време без допълнително 
заплащане 

11,0 79,6 9,3 11,8 79,5 8,8 

8. Да работя при вредни и опасни 
условия на труд 

8,8 79,7 11,5 9,2 83,4 7,4 

9. Да работя без право на отпуск 
или почивка 

7,0 84,4 8,6 8,7 84,8 6,5 

10. Да не изисквам финансови 
документи (фактури и касови 
бележки) при пазаруване и плащане 
на сметки 

24,2 60,5 15,4 22,0 64,5 13,5 

11. Да извършвам големи парични 
плащания в брой, а не чрез банков 
превод 

19,1 54,0 26,9 23,2 54,3 22,5 

12. Да не си плащам дължимите 
данъци или мита 

8,1 81,1 10,8 10,3 79,4 10,3 

13. Да участвам в търг или конкурс 
за обществена поръчка с 
предварително известен резултат в 
моя полза 

12,9 59,0 28,1 14,1 63,9 21,9 

14. Да дам или получа подкуп 9,8 73,0 17,1 8,8 83,3 7,9 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национални представителни изследвания сред населението през 2010 и 2013 г. 
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Сравнителният анализ на данните показва, че: 

 Както през 2010 г., така и през 2013 г. около една четвърта от хората са 

заявили склонност да работят без трудов договор. Промяната в тази 

конкретна нагласа е минимална (от 25,0% през 2010 г. на 24,1% през 2013 

г.). Очевидно, въпреки масовите информационно-разяснителни и 

обучителни кампании, в общественото мнение има едно относително 

стабилно ядро от лица, които споделят позитивна нагласа към този вид 

труд. В същото време, с почти четири пункта (от 63,8% на 67,3%) се е 

увеличил относителният дял на лицата, които не биха се склонили да 

работят без трудов договор; 

 Позитивно развитие се установява по отношение на друга силно 

разпространена обществена нагласа - за работа на трудов договор за една 

(по-ниска) сума плюс устни договорки за допълнително необлагаемо 

кешово доплащане. Ако през 2010 г. тази нагласа е споделена от 43,8% от 

населението, то през 2013 г. техният дял е намалял до 38,0%. През 2013 г. 

делът на лицата, които не биха приели да работят с фиктивен договор, е 

52,2% и това е с десет пункта повече отколкото през 2010 г.; 

 През 2010 г. 25,7 % са изразили готовност да бъдат социално и здравно 

осигурявани върху по-ниски суми от реално получаваните. През 2013 г. 

техният дял е намалял до 20,0 %. Успоредно с това, с осем пункта (от 62,0 % 

през 2010 г. на 70,5 %) през 2013 г.) се е увеличил относителният дял на 

хората, които не биха приели да работят с фиктивен договор; 

 С два процентни пункта (от 24,2% на 22,0%) е намалял делът на лицата, 

склонни да не изискват финансови документи (фактури и касови 

бележки) при пазаруване и плащане на сметки. Успоредно с това, с четири 

пункта (от 60,5% на 64,5%) се е увеличил делът на лицата, които 

предпочитат да искат финансови документи; 

 По част от тестваните социално психологически нагласи няма видима 

промяна в структурата на общественото мнение. Такива са обществените 

нагласи по отношение готовността да се работи допълнително без 

съответно заплащане, работа при опасни и вредни условия на труд, 

редовността в изплащането на трудовите възнаграждения, тоталната 

липса на социално и здравно осигуряване, даването/получаването на 
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подкупи; 

 При част от нагласите се забелязва регресивно движение. През 2010 г. 

19,1% заявяват психологическа готовност да извършват големи парични 

плащания в брой, а не чрез банков превод. През 2013 г. този дял лица е 

нараснал до 23,2%. С близо два проценти пункта се е увеличил делът на 

лицата, готови да участват в нагласени конкурси и обществени поръчки. 

Таблица 4.7. представя получените емпирични данни: 

В обобщение, трябва да се има предвид очевидният факт - около една 

четвърт от населението продължава да споделя нагласата и 

психологическата готовност да участва в сиви практики. 

Когато тези данни се съпоставят с данните за реалното участие в сиви 

практики става ясно, че е налице силна зависимост между споделяната 

нагласа и реалното поведение. Тези констатации са потвърждение на 

дългогодишните наблюдения на социалните психолози, показващи че 

декларираните нагласи се реализират във вид, различен от заявения. В 

конкретния случай е налице следната зависимост: малко повече от две трети от 

лицата, декларирали склонност към извършване/ участие в дадена сива 

практика, действително са предприели реални такива действия. В същото време, 

една четвърт от лицата, заявили че не биха взели участие в сива практика, 

всъщност са постъпили точно обратното. По този начин е налице взаимно 

компенсиране на лицата, заявили склонност или не към дадено действие, но 

реално постъпили точно обратното. Това дава основание да се приемат като 

достоверни стойностите за лицата, заявили склонност да участват в дадена 

практика. 

 

Така например, през 2013 г. 70,0% от лицата, изразили психологическа 

готовност да работят без договор, реално са работили точно по този начин. В 

същото време, 25,4% от лицата, заявили че не биха работили без трудов договор, 

в реалния живот през последната една година всъщност са положили труд без 

договор! Фиг. 4.14. илюстрира този пример: 
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Фигура 4.14. Съпоставени самооценки за психологическата готовност за 
извършване на труд без договор през 2013 г. и реалното полагане на такъв 

труд през 2013 г. 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 

национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
 
 

Сходна е картината и по отношение на извършването на труд с фиктивни 

договори. Следващата Фиг. 4.15.. показва, че в реалния живот през 2013 г. такъв 

труд са извършили 78,9% от лицата, заявили психологическа готовност за работа 

с фиктивен договор, но също така и 17,9% от тези, които не са заявили такава 

психологическа готовност. Това, че има разминавания между нагласите на хората 

и реалните им действия, е добре известно и е отчетено при построяването на 

изследователските инструменти, както и впоследствие при анализа на 

емпиричните данни: 

 

 
 

Фигура 4.15. Съпоставени самооценки за психологическата готовност за 
извършване на труд без договор през 2013 г. и реалното полагане на такъв 

труд през 2013 г. 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 

национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
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В тази връзка при национално представителните изследвания сред 

населението през 2010 и 2013 г. е задаван въпросът "Можете ли да кажете за 

някои Ваши близки или познати, че живеят по-охолно, отколкото им позволяват 

техните доходи?". 

През 2010 г. 26,4% от населението е заявило, че има преки впечатления за 

техни близки и познати, живеещи видимо по-охолно, отколкото би могло да се 

очаква с техните официални доходи. През 2013 г. този дял е нараснал на 30,8%, 

което означава, че всяко трето домакинство има и „допълнителни доходи“, извън 

официално декларираните. Фиг. 4.16. визуализира сравнението между оценките 

по този въпрос от изследванията през 2010 и 2013 г.: 

 

 
 

Фигура 4.16. Сравнителни оценки за близки и познати, живеещи по-охолно, 
отколкото им позволяват доходите. 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представителни изследвания сред населението, 2010 и 2013 г. 

 

Получените емпирични данни за сетен път потвърждават коректността на 

установените при настоящото изследване нива на заетост в сивия сектор, а също 

така кореспондират и с измерените нагласи за участие/споделяне на сиви 

практики. 

Отговорът на въпроса защо една трета от домакинствата търсят 

странични, макар и незаконни доходи, може да се потърси и в следващите 

данни, показващи според населението каква част от хората у нас има доходи, 
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по-ниски от необходимите им за нормален живот. 

Въпросът е задаван и през 2010 г., и през 2013 г. и това позволява да се 

направи сравнение с преобладаващите в общественото мнение нагласи по този 

въпрос. Прави впечатление, че с шест проценти пункта се е увеличил делът (от 

30,7% на 36,5%) на хората, считащи, че масово хората в страната имат официални 

доходи, по-ниски от необходимите им за нормален живот. Доминиращата 

нагласа (45,3%) е, че повече от половината българи не разполагат с 

необходимите му средства за живот. При такива преобладаващи обществени 

нагласи не е чудно защо толерантността към сивия труд и към 

неформалната икономика като цяло остават високи. Очевидно оправданието 

се търси в ниските доходи на домакинствата и необходимостта да се намират 

допълнителни източници на доходи. Тази констатация се потвърждава и от 

друг директен въпрос в рамките на настоящото изследван, показващ че според 

64,3% от населението хората прибягват до сиви практики, защото жизненият им 

стандарт е много нисък. Данните са представени в Таблица 4.8.: 

Таблица 4.8. 

Оценки на населението за това каква част от хората у нас имат доходи, по-

ниски от необходимите им за нормален живот 

 Оценки от изследването 

през 2010 г. 

Оценки от изследването 

през 2013 г. 

1. Почти всички 30,7 36,5 

2. Повече от половината 45,0 45,3 

3. Всеки втори 14,3 13,4 

4. Малка част от хората 1,5 1,4 

5. Няма такива 0,2 0,1 

6. Не мога да преценя 8,2 3,3 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представителни изследвания сред населението, 2010 и 2013 г. 

 

Запитани още по-конкретно как преценяват средно месечните си доход, 

47,5% от лицата са ги оценили като непроменени в сравнение с преди една 

година. Общо 23% от лицата отчитат намаление на личните си доходи, като за 

16% от тях намалението е чувствително. За увеличени средно месечни лични 
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доходи съобщават около 20% от населението, но правят уговорката, че 

увеличението е незначително. 

Към казаното до тук трябва да се добави и това, че индивидите се 

различават съществено според степента си на приемане и толериране на сивата 

икономика. Данните от представителните изследвания сред населението (2010 и 

2013 г.)показват, че хората с по-високи професионални и статусни позиции са по-

малко толерантни към сивите практики, докато тези с по-ниски професионални и 

квалификационни характеристики проявят по-висока степен на толерантност 

към сивата икономика. Различното ниво на толерантност се предопределя от 

следните фактори: 

 Статусни и професионални характеристики;  

 Квалификационно ниво и достъп до заетост с възможност за високи и 

стабилни трудови доходи;  

 Позиции в общия производствен процес;  

 Общ жизнен стандарт и натовареност с проблеми в рамките на 

семейството;  

 Местоживеене и възможност за заетост по предпочитаната от лицето 

специалност;  

 Склонност към участие в сиви практики като форма на компенсиране на 

недостигащите доходи. 

Какви са жизнените стратегии на хората, чиито доходи през 

последната една година са намалели? Изследването сред населението през 

2013 г. показва, че само една трета от тези лица не са предприели никакви мерки. 

Останалите са предприели следните конкретни действия: 

 2,6% са започнали работа в професионалната сфера, която по принцип 

работят. Допълнителна работа в тяхната професионална сфера са 

започнали 9,7% от лицата с висше образование, 2,0% от лицата със средно 

специално образование и 1,8% от лицата със средно образование; 

 2,4% са започнали работа в друга професионална сфера. 6,8% от средно 

специално образование са започнали работа в друга професионална сфера; 

 6,3% работят каквото намерят. От тях 36,1% са с начално образование, 

10,6% - с основно образование, 5,4% - средно специално образование и 7,1% 

са лица с висше образование; 



„Икономика в сянка“ 

430 

 1,3% извършват битови услуги срещу заплащане - това са 12,2% от лицата с 

начално образование и 3,5% от лицата с основно образование; 

 3,4% са взели заеми или кредити: това са 9,0% от лицата с висше 

образование и 4,2 % от лицата със средно специално образование; 

 14,8% са в процес на търсене на нова работа, с по-добро заплащане. Това се 

отнася за 16,2% от висшистите, както и по една пета от лицата със средно 

общо и със средно специално; 

 1,8% получават социални помощи; 

 34,1% разчитат на семейството си и на свои познати. Според 

образователния си статус, това са 77,8% от хората без образование и 64,4% 

от тези с начално образование, 49,1% от лицата с основно образование, 

39,5% от средно образование, 37,5% от лицата със средно специално 

образование и 27,5% от хората с висше образование. 

Данните разкриват силно изразени центробежни сили. Лицата, чиито 

доходи намаляват, разчитат основно на своите близки и познати, което говори за 

засилване на ролята на семейния, неформалния кръг. Но от гледна точка на 

сивата икономика тази тенденция не е благоприятна, защото засилването на 

ролята на неформалните отношения води до риск от толериране на 

неформалността и в икономическия живот. 

Икономическата култура на населението е сред най-ниските в Европа, 

както сочат различни изследвания. Симптоматичен е например фактът, че една 

относително малка част от хората у нас ползват кредитни карти. Според 

изследването през 2010 г. 80,7% от населението, а според изследването през 2013 

г. - 77,6% имат кредитни карти. Но само 3,3% от населението има трайни навици 

за ползване на кредитни карти. 

Един последен щрих, който обаче е изключително красноречив за 

нагласите на населението спрямо сивата икономика. В изследването сред 

населението и през 2010 г. и през 2-3 г. е зададен въпросът "Ако пушите, какви 

цигари си купувате обикновено - с бандерол, без бандерол или каквото намерите?". 

Данните сочат, че близо две трети от населението са непушачи (61,5% през 2010 г. 

и 63,9% през 2013 г.). От заявилите, че пушат, 46,8% през 2010 и 64,5% през 2013 

г. купуват цигари с бандерол; 16,2% през 2010 г. и 13,8% през 2012 г. купуват 

цигари без бандерол, 36,8% през 2010 г. и 21,6% през 2013 г. купуват каквото 
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намерят. 

В обобщение на казаното, изследването сред населението през 2013 г. 

потвърди предварителните хипотези, че толерантността на населението към 

сивата икономика остава относително висока, тъй като: 

 От една страна, доходите на населението в страната продължават да са 

най-ниските в ЕС. Независимо от полаганите усилия за разработване на 

мерки за създаване на заетост, на практика се наблюдава обратна 

тенденция - нарастване на безработицата (през второто тримесечие на 

2013 г. безработицата достигна 12,9%, което е сравнимо с нивото от 2003-

2004 г., но е два пъти повече в сравнение с нивото от 2008 г.). При това 

положение е нормално домакинствата да търсят активно всякакви начини 

за доходи, в това число и чрез полагане на сив труд и извършването на 

други сиви практики, свързани с нарушенията в областта на финансовата 

дисциплина. 

 От друга страна, изграждането на обществени нагласи на 

нетолерантност и неприемане на сивите практики е сложен процес, 

изискващ време и консистентност в усилията. Необходими са 

продължителни във времето обучителни, информационни и 

популяризиращи дейности, които ако бъдат адекватно приложени, могат 

до доведат до изграждане на устойчиви нагласи за нетолериране на 

сенчестите икономически практики. 

5.1.4. Динамика в оценките на населението за честотата на издаване на 

финансови бонове в търговската мрежа  

Ценна допълнителна информация за общия социален контекст, в който се 

реализират сивите икономически практики, може да бъде получена от 

отговорите на следните два въпроса: ”Колко често през последната една година 

при покупки на стоки са ви били издавани  касови бележки?” и „Колко често през 

последния един месец при ползването на определени услуги са ви били издавани 

касови бележки/фискални бонове?”. Тези два въпроса са задавани при всички 

провеждани изследвания в рамките на разработената методология и данните 

показват устойчивото повтаряне на едни и същи констатации. 

Получената информация позволява да се направят изводи за общото ниво 
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на спазване на финансовата дисциплина при реализирането на стоките за масово 

потребление, както и да се идентифицират тези области на предоставяне на 

услуги, в които най-често се извършват нарушения на правилата. 

Първо, най-много злоупотреби се откриват при продажбата на плодове 

и зеленчуци. При покупката им от крайните потребители издаването на 

финансови документи е по-скоро прецедент, отколкото срещана практика. Всички 

останали най-често пазарувани стоки се осчетоводяват и поне на повърхността 

всичко изглежда напълно нормално. Що се отнася до сектора на услугите, то 

според данните от периода 2010-2012 г. сивият сектор процъфтява при 

фризьорските, шивашките, обущарските услуги, маникюр, професионалните 

услуги (психолози, психоаналитици, лекари, счетоводители, архитекти, 

математици и т.н.), поправките/ремонтите на жилища/сгради (дърводелски, ВиК 

услуги, боядисване и т.н.), поправките и ремонтите на електрически уреди и 

даването на частни уроци. 

За да се измерят настъпилите промени и актуалното състояние през 2013 

г., двата въпроса са използвани и при изследването през 2013 г. сред населението. 

Резултатите от изследването са представени в четири последователни таблици. И 

за да стане ясно какви са промените през 2013 г., са представени и съответните 

данни от 2010 г. Най-напред Таблица 4.9. и Таблица 4.10. представят данните за 

издаването на финансови бонове при пазаруване през последната една година, а 

след това Таблица 4.111. и Таблица 4.12. представят данните за издаване на 

бонове през последния един месец за ползването на конкретни услуги. 

 

 

Таблица 4.9. 

Оценки на населението за това колко често през последната една година при 
пазаруване в търговската мрежа са им издават финансови бонове 

(по данни от изследването през 2010 г.) 

 Винаги В 
повечето 

случаи 

Много 
рядко 

Никога Не пазарувам 
такива стоки 

Не знаe/ 
Не 

отговорил 

1. Хранителни 
продукти 

37,7 44,1 14,3 3,2 0,3 0,4 

2. Облекло и обувки 28,4 35,3 18,6 6,9 9,6 1,2 

3. Алкохол и тютюневи 
изделия 

15,0 23,1 19,3 8,9 31,5 2,2 
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4. Козметични и 
санитарни материали 

25,0 35,5 18,1 6,0 12,7 2,9 

5. Книги и учебници 21,1 17,2 8,8 3,7 44,4 4,8 

6. Битова техника 45,0 13,0 2,2 2,1 34,6 3,1 

7. Плодове и зеленчуци 11,6 16,0 31,6 32,8 7,0 1,1 

8. Гориво 36,9 12,5 5,7 3,4 38,1 3,4 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2010 г. 

 

Таблица 4.10. 

Оценки на населението за това колко често през последната една година при 
пазаруване в търговската мрежа са им издават финансови бонове 

(по данни от изследването през 2013 г.) 

 Винаги В 
повечето 

случаи 

Много 
рядко 

Никога Не пазарувам 
такива стоки 

Не знаe/ 
Не 

отговорил 

1. Хранителни 
продукти 

56,8 30,8 10,4 1,7 0,4 - 

2. Облекло и обувки 43,4 29,5 10,0 4,2 10,4 2,5 

3. Алкохол и тютюневи 
изделия 

29,3 23,4 12,7 5,4 24,4 4,8 

4. Козметични и 
санитарни материали 

39,1 27,3 11,8 3,0 15,2 3,5 

5. Книги и учебници 29,4 10,8 7,8 2,2 40,9 8,8 

6. Битова техника 58,2 7,1 1,7 1,6 26,8 4,6 

7. Плодове и зеленчуци 24,4 21,5 23,7 22,9 6,8 0,6 

8. Гориво 7,7 9,6 15,9 33,9 32,9 - 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
 

Сравнението на данните показва, че според оценките на населението през 

2013 г. най-много нарушения са допускани при покупката на горива - според 

33,9% от населението никога не им е бил издаван финансов бон. Другата сфера на 

фрапантни нарушения е продажбата на плодове и зеленчуци - според 22,9% от 

населението никога не им е бил издаван финансов бон при покупката на тези 

стоки. В същото време, се установява повишено спазване на финансовата 

дисциплина при продажбата на следните стоки: 

1) Хранителни продукти: през 2010 г. финансов бон е бил издаван винаги 
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според 37,7% от населението, а през 2013 г. - според 56,8% от населението. 

Това говори за  увеличение с 19,1% на дела на коректните търговци на 

хранителни продукти; 

2) Облекло и обувки: налице е увеличение от 28,4% през 2010 г. на 43,4% през 

2013 г. на търговците, които винаги при покупка на облекло и обувки 

издават финансов бон; 

3) Двойно е нараснал делът на коректните търговци на алкохол и тютюневи 

изделия - от 15,0% през 2010 г. на 29,3% през 2013 г.; 

4) От 25,0% на 39,1% е нараснал делът на изрядните търговци на козметични 

и санитарни материали; 

5) Делът на коректните търговци на книги и учебници също се е повишил и 

от 21,1% през 2010 г. е приел стойност от 29,4% през 2013 г.; 

6) От 45,0% на 58,2% е нараснал делът на изрядните търговци на битова 

техника. 

Второ, както и през 2010 г., и през 2013 г. най-много нарушения се 

установяват при услуги като фризьорските, шивашките, обущарските, 

маникюр, но е налице известен спад в нарушенията (Таблици 4.11. и 4.12.): 

1. Почти непроменено се е запазило нивото на нарушенията при 

професионалните услуги (психолози, психоаналитици, лекари, 

счетоводители, архитекти, математици и т.н.) - то е 18,7% през 2010 г. и 

18,7% през 2013 г. 

2. По отношение на услугите за поправка/ремонт на жилища/сгради 

(дърводелски, ВиК услуги, боядисване и т.н.) се забелязва отрицателно 

развитие: от 15,5% през 2010 г. делът на нарушенията е нараснал на 

20,8% през 2013 г. 

3. Увеличен е делът на нарушенията и при услугите по поправка и ремонт 

електрически уреди и т.н. - от 12,6% през 2010 г. на 17,4% през 2013 г.  

4. Нарушенията при предоставянето на транспортни услуги (такси, 

превоз, доставка, при преместване) също бележат лек ръст от 12,7% 

през 2010 г. на 15,3% през 2013 г.  

5. Неиздаването на финансови документи продължава да расте при 

услугите по предоставяне на частни уроци (танци, чужди езици, спорт и 

т.н.) - от 9,9% през 2010 г. техният дял се е повишил на 12,5% през 2013 
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г. 

Таблица 4.11. 

Оценки на населението за това колко често през последния един месец при 
ползване на услуги са им издавани финансови бонове (по данни от 

изследването през 2010 г.) 

 Винаги В 
повечето 

случаи 

Много 
рядко 

Никога Не съм 
ползвал 
такива 
услуги 

1. Услуги като фризьорски, 
шивашки, обущарски, маникюр 

3,0 7,8 15,3 41,0 32,9 

2. Професионални услуги 
(психолози, психоаналитици, лекари, 
счетоводители, архитекти, математици 
и т.н.) 

2,5 6,6 7,6 18,7 64,7 

3. Автоуслуги 1,7 7,9 9,6 14,3 66,5 

4. Поправка и ремонт 
електрически уреди и т.н. 

2,9 5,5 8,8 12,6 70,1 

5. Транспортни услуги (такси, 
превоз, доставка, при преместване) 

8,8 15,2 14,8 12,7 48,6 

6. Поправка/ремонт на 
жилища/сгради (дърводелски, ВиК 
услуги, боядисване и т.н.) 

0,7 3,7 5,4 15,5 74,7 

7. Частни уроци (танци, чужди 
езици, спорт и т.н.) 

0,8 1,8 2,8 9,9 84,7 

8. Ползване на имоти 
(апартаменти, стаи, магазини, гаражи и 
др.) под наем 

1,4 1,7 2,0 5,7 89,3 

9. Услуги, свързани с приготвяне и 
сервиране на храни в заведения за 
хранене 

16,2 23,8 7,6 4,3 48,1 

10. Услуги, свързани с грижа за 
хората (грижа за деца, грижа за 
възрастни хора и т.н.) 

0,9 2,4 2,0 3,2 91,5 

11. Услуги, свързани с венчавки, 
приеми, партита (музиканти, оркестър, 
Ди Джей, певци, фотографи,сервитьори 
и т.н.) 

0,6 1,7 1,9 3,4 92,4 

12. Поддръжка на домакинството 
(почистване, изкопни работи, косене на 
тревата и т.н.) 

0,3 1,2 2,2 4,8 91,6 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2010 г. 
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Таблица 4.12. 

Оценки на населението за това колко често през последния един месец при 
ползване на услуги са им издавани финансови бонове (по данни от 

изследването през 2013 г.) 

 Винаги В 
повечето 

случаи 

Много 
рядко 

Никога Не съм 
ползвал 
такива 
услуги 

1. Услуги като фризьорски, 
шивашки, обущарски, маникюр 

7,7 9,6 15,9 33,9 32,9 

2. Професионални услуги 
(психолози, психоаналитици, лекари, 
счетоводители, архитекти, математици 
и т.н.) 

6,6 7,3 9,8 17,8 58,5 

3. Автоуслуги 5,7 7,5 11,2 16,5 59,0 

4. Поправка и ремонт 
електрически уреди и т.н. 

4,9 7,7 8,9 17,4 61,1 

5. Транспортни услуги (такси, 
превоз, доставка, при преместване) 

13,4 15,9 15,7 15,3 39,8 

6. Поправка/ремонт на 
жилища/сгради (дърводелски, ВиК 
услуги, боядисване и т.н.) 

3,2 4,0 7,9 20,8 64,1 

7. Частни уроци (танци, чужди 
езици, спорт и т.н.) 

2,8 1,1 3,0 12,5 80,6 

8. Ползване на имоти 
(апартаменти, стаи, магазини, гаражи и 
др.) под наем 

2,0 1,5 2,7 8,1 85,6 

9. Услуги, свързани с приготвяне и 
сервиране на храни в заведения за 
хранене 

31,6 16,0 4,9 2,3 45,2 

10. Услуги, свързани с грижа за 
хората (грижа за деца, грижа за 
възрастни хора и т.н.) 

3,2 1,6 2,9 5,4 86,9 

11. Услуги, свързани с венчавки, 
приеми, партита(музиканти, оркестър, 
Ди Джей, певци, фотографи,сервитьори 
и т.н.) 

3,6 2,4 3,5 5,9 84,5 

12. Поддръжка на домакинството 
(почистване, изкопни работи, косене на 
тревата и т.н.) 

1,5 0,8 3,2 5,8 89,4 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 

В обобщение на представените данни, в сравнение с 2010 г. през 2013 г. в 

областта на предоставяне на услуги се забелязва известно влошаване на 

финансовата дисциплина. Това е повод за размисъл - очевидно, има сфери от 

социално икономическите отношения, които все още не са повлияни от 

предприетите мерки за ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
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Финансовата дисциплина в търговската мрежа (по-конкретно, издаването на 

финансови бонове при покупка на продукти) се контролира и затова 

нарушенията постепенно намаляват. 

При услугите обаче ситуацията е далеч по-сложна и изглежда трудно ще се 

промени. Проблемът е, че в процеса са включени и двете страни - и 

предоставящият услуга, и клиентът. Не са редки случаите, когато и двете страни 

имат интерес от неиздаването на финансов бон. Но все пак в преобладаващия 

случай проблемът идва от страна на предоставящия услугата: на клиента се 

„намеква“, че ако „много е необходимо, може да се издаде фактура или финансов 

бон“. След което му се обяснява колко е сложен редът за издаване на такъв 

документ и поради това клиентът, който в повечето случаи е физическо лице, 

доброволно се отказва от издаването на финансов бон. 

За да се промени ситуацията, трябва да се тръгне от формирането на по-

активна култура на клиента, който императивно да изисква финансов документ 

срещу предоставената услуга. Но при сегашната схема за отчитане на доходите и 

разходите, физическите лица нямат особена полза от събиране на финансови 

документи за получени услуги или за закупени стоки. Достатъчно е системата да 

се промени, например, разходите на физическите лица за получени услуги да се 

отчитат като елемент от данъчната декларация и да се изчислява ДДС, което да се 

връща на физическите лица. Тогава физическите лица сами ще изискват 

финансови документи и ще бъдат активната страна112. Това е една възможно 

промяна, която заслужава да бъде обмислена. А докато няма такива реални 

промени, в масовото съзнание ще продължават да доминират нагласите за 

мълчаливо толериране на такива „дребни“ наглед нарушения, като неиздаването 

на финансови бонове при предоставяне на битови и др. услуги. 

В заключение на проблематиката може да се обобщи, че според данните от 

изследването сред населението през 2013 г. като цяло има позитивни 

промени в структурата на общественото мнение спрямо сивата икономика. 

Чувствителността на обществото расте стъпаловидно, което се отразява в 

изработването на нови проактивни нагласи за неприемане на сивите 

                                                 
112 За пример: американската система за отчитане на годишните приходи и разходи на 
физическите лица. Системата е доказала своята ефективност и може да послужи като пример за 
разработване на система, адекватна към българските условия. 
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практики и дистанциране от проявленията неформалната икономика. Макар 

и бавно, създаването на масови нагласи за нетолериране на сивите практики 

е в ход и първите позитивни резултатите вече са налице. 

Следващият етап изисква още по-фино прецизиране на инструментите за 

въздействие върху отделните групи от населението, както и тяхното настойчиво 

и комплексно прилагане. Защото ако мерките за ограничаване и превенция на 

неформалната икономика и нейните разновидности се прилагат към една или 

няколко области, това неминуемо води до „изблик“ на неформалност в други 

области. За да се постигне комплексен и траен позитивен ефект, и занапред са 

необходими всеобхватни национални и регионални мерки, продължителни, 

систематични и консистентни действия, с ясни фокуси и адресати. 

5.2. Толерантност и чуствителност на работодателите към сенчестите 

икономически практики 

5.2.1. Базисни нагласи на работодателите към сивата икономика 

В рамките на разработената методология търпимостта и толерантността 

към сивите практики в икономическия живот се изследват с помощта на система 

от прости и съставни индикатори, които позволяват да се получи както обща 

оценка за степента на възприемане на сивия сектор, така и оценка за конкретни 

аспекти и проявления на неформалната икономика. Тази система бе 

конструирана през 2010 г. и в поредицата от представителни изследвания доказа 

своята работоспособност. В редуциран вид, системата от индикатори бе заложена 

и при изследването през 2012 г. Събраната емпирична информация позволява да 

се направи сравнителен анализ в оценките и нагласите на изследваните 

съвкупности спрямо „икономиката в сянка“. Целта на сравнението е да се прецени 

дали са настъпили промени в нивата на толерантност и търпимост към 

сенчестите икономически практики и ако да - в каква посока са тези промени. 

Проведените през периода 2010-2012 г. изследвания показаха, че макар 

работодателите категорично да декларират неприемане на сивата икономика 

като начин на правене на бизнес, в същото време проявяват относително 

висока толерантност към сенчестите практики, когато става дума за 

ситуацията в България днес. Това двойствено отношение към сивата 

икономика пролича ясно и в мненията на работодателите: 
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 Така например, през 2010 г. 76,9% от работодателите са категорични, че 

голяма част от работодателите са склонни да укриват действителните си 

обороти; 66,7% застъпват мнението, че и работодателите, и работниците са 

склонни да се изплащат здравни и социални осигуровки върху по-ниски 

суми от действителните; 75,1% от работодателите подкрепят мнението, че 

значителна част от работодателите са склонни да фактурират частично 

действителните си обороти и плащания; 51,2% от работодателите считат, 

че даването на пари в плик се предпочита в случаите, когато 

работодателите търсят повече гъвкавост и оперативност; 

 Данните от изследването сред работодателите от 11-те пилотни бранша 

през 2012 г. потвърдиха, че в отношението на работодателите към 

проявленията на сивата икономика се запазва елементът на двойственост. 

Принципно, работодателите са убедени в отрицателните последствия от 

прилагането на сиви практики в икономическия живот и ги осъждат, но в 

същото време ясно заявяват, че сивата икономика е възможна поради 

толерирането на част от икономическите субекти пред лицето на закона и 

създаването на защитени пространства за работа не-по-правилата. Една 

немалка част от работодателите са склонни да оправдаят като приемливо 

прилагането на сиви практики в условия на криза - това мнение 

продължава да е сравнително широко разпространено сред работодателите 

и заслужава по-внимателно адресиране при бъдещите дейности за 

изследване на проявите на сивата икономика. 

Имайки предвид двойствеността в оценките на работодателите и 

противоречивата природа на сивата икономика, и при изследването през 2013 г. 

са събрани оценките на работодателите по седем основни твърдения, чрез 

които се оценява степента на приемане или отхвърляне на основни аспекти от 

сивата икономика - като същност и основни ефекти от сенчестите икономически 

практики. 

 

Същите седем твърдения са оценявани и при първото национално 

изследване за попълване на информационната база (септември/ октомври 2012 

г.), както и при браншовите изследвания от август 2010 г. (Таблица 4.13.): 
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Таблица 4.13. 
Твърдения за приемането/неприемането на сивата икономика, оценявани 
от работодателите при национално представителните изследвания в 11-

те бранша 
през 2010 г. и при двете национални представителни изследвания за 

попълване на информационната база данни (2012 и 2013 г.) 
 

1. Сивата икономика113 е най-бързият начин да се работи с печалба 

2. Рискът от наказуемост е много малък и си заслужава да се поеме 

3. Законите не се прилагат еднакво строго спрямо всички  

4. При криза сивата икономика спасява застрашените от фалит фирми 

5. Сивата икономика ощетява изрядните работодатели 

6. Сивата икономика стимулира нечестните и некоректните 
работодатели 

7. Сивата икономика удря по джоба на всички ни 
 

 

Получените при изследването през 2013 г. резултати разкриват 

изключително пъстра гама от оценки и настроения и едновременно улавят както 

отношението на работодателите към отрицателните аспекти на сивата 

икономика, така и отношението им към ситуациите, в които се допускат 

компромиси със законодателството. 

В съдържателен аспект, чрез набраните при нови данни се постигат два 

основни резултата: първо, разкриват се актуалните настроения и оценки на 

работодателите спрямо неформалната икономика като явление и второ, 

сравнението на данните от 2012 и 2013 г. позволява да се очертае динамиката в 

оценките на работодателите спрямо сивата икономика като явление. В 

следващата Таблица 4.14. са сравнени получените през 2012 и 2013 г. оценки на 

работодателите по седемте тествани твърдения: 

 

 

 

                                                 
113 След проведените изследвания с качествени методи в рамките на Дейност 4 от проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ се възприе в инструментите за 
събиране на първична информация от целевите групи на проекта да се използва работното 
понятие „сива икономика“, а в аналитичните документи се работи с понятието „икономика в 
сянка“ и сива икономика. 
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Таблица 4.14. 

Оценки на работодателите 
от за седем тествани твърдения спрямо сивата икономика при изследванията 

сред 
11-те бранша през периода 2010-2013 г. 

 

 Да Не Затруднява се 
Твърдения: 2010 2012 2013 2010 2012 2013 2010 2012 2013 
1. Сивата икономика е 
най-бързият начин да 
се работи с печалба 

58,8 62,0 64,4 30,7 31,2 25,4 10,5 6,8 10,2 

2. Рискът от 
наказуемост е много 
малък и си заслужава 
да се поеме 

37,7 54,0 52,7 51,4 39,2 37,9 10,9 6,8 9,5 

3. Законите не се 
прилагат еднакво 
строго спрямо всички  

86,9 82,0 89,8 8,0 13,2 6,8 5,1 4,8 3,4 

4. При криза сивата 
икономика спасява 
застрашените от 
фалит фирми 

45,1 61,2 50,0 37,7 27,6 34,1 17,2 11,2 15,9 

5. Сивата икономика 
ощетява изрядните 
работодатели 

89,8 83,6 93,2 7,2 13,6 4,5 2,9 2,8 2,3 

6. Сивата икономика 
стимулира нечестните 
и некоректните 
работодатели 

76,5 82,0 89,0 7,4 14,8 7,2 6,1 3,2 3,8 

7. Сивата икономика 
удря по джоба на 
всички ни 

85,5 78,8 86,0 10,0 17,2 7,6 4,5 4,0 6,4 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представителни изследвания сред работодателите, 2010, 2012 и 2013 г. 

 

Сравнителният анализ на седемте тествани твърдения е представен в 

следващите параграфи. Базовите стойности на оценките, получени през 2012 г и 

2013 г., са сравнени и със стойностите от 2010 г. Допълнително, за всяко от 

седемте твърдения е добавен браншови разрез на оценките, като по този начин 

ясно са очертани спецификите в начина на приемане или отхвърляне на 

твърденията от работодателите от 11-те пилотни за проекта браншове. 

1. Сивата икономика 

е най-бързият начин да се работи с печалба 

Първият индикатор за улавяне на отношението към сенчестите 

икономически практики е приемането или отхвърлянето от работодателите на 



„Икономика в сянка“ 

442 

твърдението „сивата икономика е най-бързият начин да се работи с 

печалба“. Данните от изследването през 2013 г. показват, че това мнение е 

подкрепено от 58,8% от работодателите през 2010 г., от 62,0% - през 2012 г. и от 

64,4% - през 2013 г.  

Актуалните данни показват, че през 2013 г. най-високи са нивата на 

приемане на твърдението в браншовете здравеопазване (100%), пощенски услуги 

(83%), млекопреработване (73%), туризъм (69%) и инфраструктурно 

строителство (също 69%). Установените различия в браншовите оценки за 2013 

г. се илюстрират във Фиг. 4.17.: 

 

 
Фигура 4.17. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението 
„сивата икономика е най-бързият начин за работа с печалба“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 

 

По този показател се откроява бранш здравеопазване, който и през 2012 г., 

и през 2013 г. се очерта като бранша с най-високото ниво на приемане на 

твърдението. През 2012 г. твърдението за сивата икономика „като най-бързият 

начин да се работи с печалба“ е прието най-високо в браншовете туризъм 

(84%), здравеопазване (83%), парфюмерия и козметика (75%), лека промишленост 

(полиграфия) - 60% и информационни технологии (53,8%). Очевидно, че оценките 

по този показател са динамични и търпят промени в рамките дори на две 

последователни календарни години. Трябва да се има предвид, че съгласието на 
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работодателите с твърдението „сивата икономика е най-бързият начин да се 

работи с печалба“ следва да се тълкува единствено и само като индикация за 

това, че работодателите си дават много трезва и ясна сметка за това с какво 

примамва сивият сектор. Но не трябва да се поставя знак за равенство и да се 

приема, че изразилите съгласие работодатели са по-склонни към прилагането на 

сиви практики. 

2. Рискът от наказуемост е много малък 

и си заслужава да се поеме 

Следващото класическо твърдение, което тества толерантността на 

работодателите към неформалната икономика, е косвен индикатор за 

ефективността на разследващите органи и съдебната система по отношение на 

проявленията на сивата икономика. По-конкретно, то звучи по следния начин: 

„рискът от наказуемост е много малък и си заслужава да се поеме“. 

Актуалните оценки на работодателите от 11-те бранша са илюстрирани във Фиг. 

4.18. 

 

 
Фигура 4.18. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението 
„рискът от наказуемост е много малък и си заслужава да се поеме“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 
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През наблюдавания период оценките на работодателите по този показател 

са динамични. През 2010 г. мнението е подкрепено от 37,7% от работодателите, 

през 2012 г. делът на подкрепящите това мнение е нараснал до 54%, а през 2013 г. 

е приел стойност от 52,7%. Фактът, че всеки втори от работодателите подкрепя 

мнението е индикация за реалистичността, с която работодателите преценяват 

работата на правоохранителната и съдебната система у нас. Още през 2010 г. при 

първите изследвания с качествени методи работодателите изразиха становище, 

че една голяма част от сивите практики биха могли да се редуцират ако 

разследващите институции и съдебната система работят с по-висока 

ефективност. Но също така се изрази мнение, че на практика ситуацията е точно 

обратната - системата работи мудно, правят се политически защити над работата 

на определени фирми  и това създава усещане за безнаказаност. На емпирично 

ниво се създава нагласата, че рискът от нарушаването на правилата е нисък и 

това води до безогледно нарушаване на правилата на стопанския живот. 

През 2012 г. най-значителните нива на подкрепа на твърдението за ниската 

наказуемост и оправдаността от поемането на рискове са получени от браншовете 

туризъм (73,2%), небанкови финансови услуги (62,5%), електроника и 

електротехника (60,0%), пощенски услуги (53,8%). 

През 2013 г. твърдението е прието най-масово от пощенски услуги (83%), 

парфюмерия и козметика (73%), млекопреработване (67%), небанкови финансови 

услуги (60%). По 57% са дяловете на подкрепящите това мнение работодатели от 

информационни технологии и здравеопазване. 

3. Законите не се прилагат еднакво строго спрямо всички 

Следващата Фиг. 4.19. показва степента на приемане/отхвърляне по 

браншове на твърдението „законите не се прилагат еднакво строго спрямо 

всички“. То се роди в резултат от проведените през 2010 г. качествени 

изследвания в рамките на изследванията по проект „Ограничаване и превенция 

на неформалната икономика“ (дълбочинни интервюта, фокус групови дискусии и 

вътрешнофирмени одити). Работодателите многократно изтъкваха, че 

значителният обхват на неформалната икономика в България се дължи не 

толкова на липсата на добри закони или на неефективността на контролиращите 

органи, колкото на различните критерии на строгост спрямо икономическите 
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субекти. Темида не е еднакво строга към всички, беше едно от ключовите 

послания и след това, при национално представителните изследвания през 2010 

г. 

През 2010 г. 86,9% от работодателите от 11-те бранша са били убедени в 

това, че законите у нас не се прилагат еднакво спрямо всички субекти. През 2012 

г. на тази позиция са 82,0% от работодателите, а през 2013 г. техният дял се е 

увеличил до 89,8% от работодателите. Внушителното мнозинство от девет десети 

от работодателите изказва своето разочарование от факта, че законите се 

прилагат избирателно, а това от своя страна провокира възникването и 

съществуването на множество сиви практики. 

На браншово ниво, през 2012 г. най-високи нива на убеденост в това 

твърдение са регистрирани в браншовете здравеопазване (100%), лека 

промишленост (полиграфия - 88,0%), млекопреработване (88,0%), информационни 

технологии (80,0%), инфраструктурно строителство (79,2%) и небанкови 

финансови услуги (79,2%). 

Браншовите оценки за 2013 г. сочат, че най-високите нива на подкрепа за 

твърдението идват от същите браншове, както и през 2012 г. - отново от бранш 

здравеопазване единодушно подкрепят твърдението (100%). Виж Фиг. 4.19.: 

 

 
Фигура 4.19. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението 
„законите не се прилагат еднакво строго спрямо всички“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 
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Изключително високи са и нивата на подкрепа от браншовете 

инфраструктурно строителство (97%), млекопреработване (93%), 

информационни технологии (също 93%), лека промишленост (полиграфия - 

89,0%), машиностроене (88%). 

4. При криза 

сивата икономика спасява застрашените от фалит фирми 

Своеобразно предизвикателство към работодателите е следващото 

оценявано твърдение: „при криза сивата икономика спасява застрашените 

от фалит фирми“. От една страна, едва ли ще се намери работодател, който да 

не се съгласи с това, че в ситуация на криза прилагането на сиви практики може 

се приеме като допустим компромис за малките и финансово нестабилните 

фирми. От друга страна, давайки своята оценка за това твърдение, на практика 

работодателите показват каква е според тях ролята на кризата като утежняващ 

фактор за стопанския живот в страната и за провокирането на сиви практики. 

При свободни дискусии по тези въпроси работодателите с охота 

коментират сложностите при работа в условия на криза. В рамките на системата 

от седемте тествани твърдения, работодателите трябваше да отговорят с да или 

не какво е отношението им по въпроса. През 2010 г. 45,1% са подкрепили 

твърдението, през 2012 г. - 61,2%, а през 2013 г. - 50,0%. Получената най-висока 

стойност през 2012 г. се обяснява с това ,че негативните ефекти от глобалната 

финансова криза рефлектираха в пълна сила върху икономическите процеси у нас 

през 2011-2012 г. С отшумяването на кризата намалява и относителният дял на 

работодателите, които приемат твърдението. Що се отнася до браншовите 

параметри на приемането на твърдението за сивите практики като спасение в 

условията на криза, Виж Фиг. 4.20.: 
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Фигура 4.20. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението 
„при криза сивата икономика спасява застрашените от фалит фирми“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 

 

От представените данни става ясно, че през 2012 г. най-големите нива на съгласие 

с това мнение идват от браншовете туризъм (76,0%), здравеопазване (66,7%), 

инфраструктурно строителство (66,7%), информационни технологии (65,4%). 

През 2013 г. най-високите нива на съгласие се получават от браншовете туризъм 

(72%), здравеопазване (71%), машиностроене (54%) и пощенски услуги (50%). 

Парфюмерия и козметика (40%), електротехника и електроника (39%) и лека 

промишленост  (полиграфия, също 39%) са трите бранша, които в най-голяма 

степен не са съгласни, че кризата може да послужи като оправдание за 

прилагането на сиви практики. 

5. Сивата икономика ощетява изрядните работодатели 

Следващото твърдение консолидира работодателите, като им позволява да 

изразят отношението си към един от основните аспекти на толерантността 

спрямо неформалната икономика - съгласието или несъгласието с твърдението 

„сивата икономика ощетява изрядните работодатели“. 

По този въпрос работодателите са категорично единни през целия 

наблюдаван период - 89,8% през 2010 г., 83,6% през 2012 г. и 93,2% през 2013 г. 

дават положителен отговор. Съвсем логично в контекста на дадената висока обща 
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подкрепа, стойностите на приемане на твърдение на ниво браншове също са 

високи и варират между 85 и 100%-ово приемане. Фиг. 4.21. визуализира 

различията в оценките на работодателите по браншове: 

 
Фигура 4.21. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението 
„сивата икономика ощетява изрядните работодатели“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 

 

Фиг. 4.21. детайлизира нюансите в оценките на работодателите от 11-те 

пилотни бранша, но и с просто око се вижда, че от бранш парфюмерия и 

козметика подкрепата за твърдението е 100%. Такова единодушие през 2012 г. бе 

изразено от бранш здравеопазване. Също много високи нива на съгласие с 

твърдението „сивата икономика ощетява изрядните работодатели“ идват 

от браншовете електротехника и електроника (96,0%), туризъм (94%), 

инфраструктурно строителство (93%), информационни технологии (също 93%) 

и машиностроене (92%). Най-значителните дялове на несъгласие с твърдението 

идват от браншовете лека промишленост (полиграфия) - 11%, небанкови 

финансови услуги (10,0%), пощенски услуги (8%). 

6. Сивата икономика стимулира нечестните 

и некоректните работодатели 

Като опозиция на предходното твърдение при изследването сред 

работодателите е тествано приемането/отхвърлянето на твърдението „сивата 
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икономика стимулира нечестните и некоректните работодатели“. Общо за 

изследваната съвкупност, нивото на съгласие с това твърдение е 86,5% през 2010 

г., 82,0% през 2012 г. и 89,0% през 2013 г. По браншове различията в нивата на 

приемане са илюстрирани във Фиг. 4.22.: 

 
Фигура 4.22. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението 
„сивата икономика стимулира нечестните и некоректните работодатели“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 

 

Данните показват, че браншовете пощенски услуги и здравеопазване 

проявяват пълно единодушие в оценките си за сивата икономика и некоректните 

работодатели. Мнението се приема също с високи нива и от браншовете 

парфюмерия и козметика (93%), инфраструктурно строителство (90%), 

полиграфия (89%) и млекопреработване (87,0%). От друга страна, най-значимите 

нива на неприемане на твърдението са регистрирани в три от браншовете - 

информационни технологии (17%), млекопреработване (13%) и полиграфия 

(11%). 

7. Сивата икономика удря по джоба на всички ни 

Последното твърдение, установяващо толерантността и търпимостта към 

сивите практики, има силно прагматично и напълно разбираемо звучене - 
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„сивата икономика удря по джоба на всички ни“. То се подкрепя от 85,5% от 

работодателите през 2010 г., от 78,8% от работодателите през 2012 г. и от 86,0% 

от работодателите през 2013 г. 

Браншовият срез на съгласните с твърдението лица сам по себе си е високо 

информативен и представен във Фиг. 4.23.: 

 

 
Фигура 4.23. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението 
„сивата икономика удря по джоба на всички ни“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 

 

Както става ясно, браншовете парфюмерия и козметика (100%), 

млекопреработване (93%) и здравеопазване (93%) формират най-значителните 

нива на съгласие по този пункт. Високи са стойностите и сред работодателите от 

браншовете машиностроене (88%), туризъм (също 88%), инфраструктурно 

строителство (86,0%). Браншовете небанкови финансови услуги (20%), 

информационни технологии (13%) и полиграфия (14%) демонстрират най-високи 

нива на несъгласие–неприемане на тезата, че сивата икономика удря по джоба на 

всички ни. Същите тези браншове бяха изразили най-високи нива на неподкрепа 

на твърдението и през 2012 г., само че тогава дяловете варираха между 25 и 33%. 

Фактът, че година по-късно дяловете на несъгласие са намалели на половина 

показва, че е постигнат висок ефект от провежданите обучителни и 
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информационни дейности в пилотните браншове. 

При изследването сред работодателите през 2012 г. за пръв път се 

търси информация за ефектите от повишаването на размера на сивата 

икономика върху някои от основните показатели на българската икономика. 

По-конкретно, търсена е оценката на работодателите за влиянието на по-високия 

размер на сивия сектор върху обема на паричните потоци, нивото на 

официалната безработица, параметрите на работната сила, коректността при 

официалното отчитане на темповете на икономически растеж, нивата на 

постъпления от доходи, данъци и мита. 

Анализът на емпиричните данни, получени в отговор на седемте 

индикатора, доказа правомерността в търсенето на подобен тип оценки. Затова и 

при изследването през 2013 г. същите седем индикатора са включени в 

изследователския инструмент. Както и през 2012 г. , и през 2013 г. четири от 

индикаторите събират категорична подкрепа от страна на работодателите: 

 През 2012 г. 71,6%, а през 2013 г. 67,0% от работодателите застават зад 

мнението, че по-високият размер на сивата икономика ще доведе до по-

висока официална безработица, защото повече хора ще са ангажирани в 

сивата икономика и ще се отчитат формално като безработни; 

 Отново 71,6% от работодателите през 2012 г. и 70,8% през 2013 г. 

подкрепят тезата, че при по-висок размер на сивата икономика темповете 

на икономически растеж, които се отчитат официално, ще са по-ниски, тъй 

като няма да се отчита цялото производство; 

 През 2012 г. 73,6% от работодателите считат, че при повишаване нивото на 

сивия сектор относително ще намалеят постъпленията от преки и косвени 

данъци. Този дял е нараснал през 2013 г. до нивото от 82,6%, което е 

отлична индикация за нивото на информираност на работодателите за 

взаимовлиянията между официалната икономика и неформалните 

практики; 

 57,2% от работодателите през 2012 г. и 62,1% от работодателите през 2013 

г. смятат, че при по-висок размер на сивата икономика относително ще 

намалеят приходите от мита. И по този показател е постигнато повишаване 

на информираността на работодателите, което също следва да се отчете 

като успех на проведените обучителни, консултантски и информационни 
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дейности сред работодателите от 11-те пилотни за проекта браншове. 

 

В обобщен вид, мненията на работодателите от 11-ти пилотни бранша по 

седемте индикатора през 2012 и 2013 г. са представени в Таблица 4.15: 

Таблица 4.15. 
Разпределение на мненията на работодателите за ефектите от 

повишаването размера на сивата икономика върху основни икономически 
показатели 

 

 Да Не Не зная 
 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1. Относително повече пари в 
обръщение, защото сивата 
икономика се обслужва чрез 
плащания в брой.  

45,6 42,4 43,2 40,2 11,2 17,4 

2. По-висока официална безработица, 
защото повече хора ще са 
ангажирани в сивата икономика и 
ще се отчитат формално като 
безработни. 

71,6 67,0 22,8 22,8 6,6 10,2 

3. Нарастване на заетостта, защото 
нови хора ще се влеят в работната 
сила.  

36,8 28,4 48,0 49,6 15,2 
22,0 

4. Темповете на икономически растеж, 
които се отчитат официално, ще са 
по-ниски, тъй като няма да се 
отчита цялото производство.   

71,6 70,8 20,8 14,4 7,6 14,8 

5. Темповете на икономически растеж, 
които се отчитат официално ще са 
по-високи, защото доходите, които 
се генерират в сивата икономика ще 
стимулират официалната 
икономика.  

36,0 25,0 49,2 51,9 14,8 23,1 

6. Относително ще намалеят 
постъпленията от преки и косвени 
данъци. 

73,6 82,6 20,8 10,6 6,4 6,8 

7. Относително ще намалеят 
приходите от мита. 

57,2 62,1 24,4 11,0 18,4 26,9 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представителни изследвания сред работодателите, 2012 и 2013 г. 

 

Тезата, че по-високият размер сива икономика води до относително повече 

пари в обръщение, защото сивата икономика се обслужва чрез плащания в брой 

разделя работодателите на две почти равни части: през 2012 г. 45,6%, а през 2013 

г. 42,4% подкрепят тезата, докато други 43,2% през 2012 г. и 40,2% през 2013 г. не 

я приемат. 
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Две от тестваните тези не получават преобладаваща подкрепа от 

работодателите. При интерпретирането на мненията по тези два показателя 

трябва да се имат предвид относителните дялове на лицата, които не са могли да 

дадат мнение - те са два пъти по-високи в сравнение с дяловете на непосочилите 

отговор по други четири показателя. Това би могло да се тълкува като по-високо 

ниво на неосведоменост или вътрешна несигурност по тези въпроси: 

 48% от работодателите през 2012 г. и 49,6% през 2013 г. не са съгласни, че в 

резултат от повишаване размера на сивата икономика ще се стигне до 

нарастване на заетостта, защото нови хора ще се влеят в работната сила; 

 Че по-високите нива на сивата икономика ще доведат до явлението да се 

отчита официално по-високи темпове на икономически растеж, защото 

доходите, които се генерират в сивата икономика ще стимулират 

официалната икономика, са съгласни през 2012 г. 36,0%, а през 2013 г. - 

25,0% от работодателите, но според 49,2% през 2012 г. и 51,9% през 2013 г. 

не може да се твърди подобно нещо. 

На браншово ниво, последствията от повишаването на размера на сивата 

икономика върху наблюдаваните в конкретния случай седем показателя се 

оценяват нееднозначно. Спецификите в мненията на работодателите от 11-те 

пилотни бранша са представени в последователно. 

1) Тъй като сивата икономика се обслужва чрез плащания в брой, то всяко 

повишаване на размера на сивата икономика води до повишаване на парите 

в обръщение. Това мнение се споделя в нееднаква степен в 11-те пилотни 

бранша. Данните са илюстрирани във Фиг. 4.24. Оказва се, че доминиращо 

позитивни оценки се регистрират в браншовете небанкови финансови услуги 

(55% съгласие), информационни технологии (53% съгласие), парфюмерия и 

козметика (47% съгласие) и туризъм (също 47% съгласие). Тезата се отхвърля от 

работодателите от браншовете млекопреработване (60% несъгласие), 

инфраструктурно строителство (59% несъгласие), пощенски услуги (50% 

несъгласие) и електротехника и електроника (също 46% несъгласие): 
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Фигура 4.24. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението, че наличието на по-голям размер сива икономика ще доведе 
до относително повече пари в обръщение, защото сивата икономика се 

обслужва чрез пари в брой 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 

национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 
 

 

 

2) В резултат от повишаване нивото на сивата икономика се стига до 

отчитане на по-висока официална безработица, защото повече хора ще са 

ангажирани в сивата икономика и ще се отчитат формално като безработни. На 

браншово ниво това мнение се споделя категорично от работодателите от 

браншовете полиграфия (71% съгласие), парфюмерия и козметика (70% 

съгласие), инфраструктурно строителство (69% съгласие), машиностроене (65% 

съгласие), небанкови финансови услуги (60% съгласие), млекопреработване 

(също 60% съгласие), информационни технологии (също 60% съгласие). 

 

Тези данни са илюстрирани във Фиг. 4.25: 
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Фигура 5.23. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението, че наличието на по-голям размер сива икономика ще доведе 
до по-висока официална безработица, защото повече хора ще са ангажирани 

в сивата икономика и ще се отчитат формално като безработни 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 

национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 
 

Определящи за бранша дялове на неприемане на тезата се регистрират 

единствено бранша в пощенски услуги (42% несъгласие). По-значими дялове на 

несъгласие са изразени също така в браншовете млекопреработване (33% 

несъгласие), машиностроене (31% несъгласие), информационни технологии (30% 

несъгласие). Тези дялове обаче не са доминиращи в контекста на изразените от 

трите бранша оценки, затова споменаването им има смисъл единствено, за да 

обозначи съществуването на по-значими дялове на несъгласие. 

Прави впечатление също така, че 30% от работодателите от бранш 

небанкови финансови услуги са избрали отговора „не зная“, което говори за 

информационен дефицит сред работодателите от бранша по оценявания 

показател. 

3) Третата теза, която като цяло се отхвърля от изследваните 

работодатели, се отнася до специфичен аспект от връзката между сивия сектор и 

нивото на заетостта. Вероятно поради това се оценява по различен начин на 

браншово ниво. Тезата, че при нарастване на сивия сектор това ще резултира 

в повишаване на заетостта не се приема практически от нито един бранш: 
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Фигура 4.26. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението, че наличието на по-голям размер сива икономика ще доведе 
до нарастване на заетостта, защото повече хора ще се влеят в работната 

сила 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 

национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 
 

Най-категорични в свое несъгласие са работодателите от браншовете 

електротехника и електроника (68% несъгласие срещу 11% съгласие с тезата), 

здравеопазване (64% несъгласие срещу 21% съгласие с тезата), парфюмерия и 

козметика (60% несъгласие срещу 33 % съгласие с тезата), машиностроене (58% 

несъгласие срещу 31% съгласие с тезата). В бранш туризъм тезата се подкрепя и 

отхвърля от близки по стойност дялове работодатели (34% я подкрепят и 31% я 

отхвърлят). 

И по този показател работодателите се оказват недостатъчно уверени в 

своята осведоменост, поради което предпочитат да изберат неутралния отговор 

„не зная“. Отново от бранш небанково финансови услуги формират най-висок дял 

на неотговорили с конкретна оценка (50 % дял „не зная“). Високи са също така 

тези дялове и в браншовете туризъм оценка (34% дял „не зная“), 

инфраструктурно строителство оценка (31% дял „не зная“), млекопреработване 

оценка (27% дял „не зная“). 
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4) Следваща Фиг. 4.27. илюстрира браншовите различия в оценките на 

работодателите за това, че повишаването на сивия сектор ще предизвика 

изкривяване в отчитането на реално осъществяваните обеми производство, 

защото част от производствените дейности няма да бъдат отчитани. 

На браншово ниво, тази конкретна теза се подкрепя от най-масово в 

браншовете парфюмерия и козметика (83% съгласие), инфраструктурно 

строителство (80% съгласие), млекопреработване (79% съгласие), 

информационни технологии (77% съгласие), здравеопазване (71% съгласие) и 

полиграфия (също 71% съгласие). По-значими относителни дялове на 

неприемане на тезата са формирани в браншовете млекопреработване (27%), 

електротехника и електроника (2 % несъгласие). Данните са визуализирани във 

Фиг. 4.27: 

 

 
Фигура 4.27. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението, че наличието на по-голям размер сива икономика ще 
резултира в това, че темповете на икономически расте, които ще се 

отчитат, ще са официално по-ниски, тъй като няма да се отчита цялото 
производство“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 

 
 
 
 



„Икономика в сянка“ 

458 

5) Следва представянето на браншовите различия по една от най-

противоречиво оценените тези - че при повишаване размера на сивата 

икономика официално ще се отчитат по-високи темпове на икономически 

растеж, защото генерираните в сивата икономика доходи ще стимулират 

официалната икономика. Мнението не намира подкрепа сред браншовете 

електротехника и електроника (75% несъгласие), пощенски услуги (67% 

несъгласие), машиностроене (58% несъгласие), информационни технологии (57% 

несъгласие), небанкови финансови услуги (50,0% несъгласие) и здравеопазване 

(50,0% несъгласие). 

Тезата е подкрепена най-силно в два бранша - лека промишленост 

(полиграфия) (43% съгласие с тезата срещу 46% несъгласие) и парфюмерия и 

козметика (40% съгласие с тезата срещу 43% несъгласие). Виж Фиг. 4.28: 

 

 
Фигура 4.28. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението, че наличието на по-голям размер сива икономика ще доведе 
до явлението темповете на икономически растеж, които се отчитат 

официално ще са по-високи, защото доходите, които се генерират в сивата 
икономика ще стимулират официалната икономика 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 
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6) За браншовите различия по тезата за относителното намаляване на 

постъпленията от данъци и такси като резултат от повишение в размера на 

сивата икономика говорят практически работодатели, но в най-явен вид това 

мнение се защитава в браншовете здравеопазване (100% съгласие) и 

млекопреработване (също 100% съгласие), машиностроене (88% съгласие), 

електротехника и електроника (86% съгласие), информационни технологии (83% 

съгласие) и електроника и пощенски услуги (също 83% съгласие). Несъгласие с 

тезата за обратно пропорционална връзка между относителния дял на 

неформалната икономика и постъпленията в държавната хазна по линия на 

данъците и таксите изразяват преди всичко работодателите от браншовете 

информационни технологии (17% несъгласие), пощенски услуги (също 17% 

несъгласие), небанкови финансови услуги (15% несъгласие), парфюмерия и 

козметика (13% несъгласие), туризъм (също 13% несъгласие). Тези данни са 

видни от Фиг. 4.29: 

 

 
Фигура 4.29. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението, че наличието на по-голям размер сива икономика ще доведе 
до относително намаляване на постъпленията от преки и косвени данъци 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 
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7) И не на последно място по важност, Фиг. 4.30. илюстрира различията в 

мненията на работодателите от 11-те бранша за това дали в резултат от 

повишаване на сивата икономика се стига до намаляване на постъпленията 

от мита. Осем от браншовете се консолидират в подкрепа на тезата, като най-

значими са тези дялове в браншовете млекопреработване (80% съгласие), 

електротехника и електроника (79% съгласие) и информационни технологии 

(също 73% съгласие). Разколебани по отношение на взаимовлиянието между 

размера на неформалната икономика и нивото на постъпленията от мита 

изказват работодателите от браншовете електроника и електротехника (32,0%), 

инфраструктурно строителство (29,2%), информационни технологии (26,9%), 

парфюмерия и козметика (също 26,9%): 

 

 

 
Фигура 4.30. Браншови различия в приемането/отхвърлянето на 

твърдението, че наличието на по-голям размер сива икономика ще доведе 
до относително намаляване на приходите от мита 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 

 
 
 

В заключение, изследването през 2013 г. сред работодателите от 11-те 

бранша показа, че значима част от работодателите имат сериозни 

информационни дефицити по отношение на същностни аспекти на сивата 
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икономика като социално икономическо явление. Основните информа-

ционни липси са по отношение базисните взаимовлияния между 

компонентите на официалната и неформалната икономика като цяло, и в 

частност сивата икономика. Далеч не всички работодатели се ориентират 

безпроблемно в дебрите на икономическата наука и нейното приложение в 

ежедневието. Това наблюдение е особено силно при малките фирми и 

микрофирмите, значителна част от които се ръководят от лица без икономическо 

образование, а по-скоро с професионални умения за упражняването на труд в 

точно определена икономическа дейност. 

За да могат всички работодатели да овладеят опорните знания за 

разпознаване на взаимовлиянията между светлия и сенчестия бизнес е 

наложително доброто познаване на механизмите на функциониране на двата 

типа икономика - официалната и неформалната. В този дух за работодателите 

могат да се разработят специализирани обучителни модули, в които с нагледни 

примери да се илюстрират последствията от промените в основните 

характеристики на официалната икономика върху компонентите на 

неформалната икономика, както и обратното. 

5.2.2. Мотиви и нагласи на работодателите за включване в сиви практики 

В контекста на разработените до този момент методологии за целите на 

провеждането на социологически изследвания по проекта, при изследването сред 

работодателите от 11-те пилотни бранша сериозно внимание се отделя на 

идентифицирането на предпоставките, мотивите и нагласите на работодателите 

за включване в сиви практики. Решението за прилагане на един или друг вид сиви 

практики е резултат от рационален процес, при който се прави реалистична 

преценка за съотношението „ползи-разходи” и ако пазарните субекти и 

индивидите установят, че работата „на светло” в крайна сметка резултира с 

намаляване конкурентоспособността им като икономически единици, тогава се 

повишава риска от преминаване в сенчестата страна на икономиката чрез 

частично или цялостно използване на отделни сиви практики. По този начин 

икономическите субекти компенсират пропуските в законодателно–

нормативната среда и несъвършенствата в механизмите за прилагането на 

нормативните актове. 
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В тази светлина се приема най-напред, че значими предпоставки за 

поддържането на изрядност на икономическите субекти пред държавата е 

въвеждането и прилагането на определени организационни и управленски 

модели за управлението на производствените процеси. Такива са системите за 

управление на качеството и наличието на вътрешни правила и процедури. 

Наличието на система за управление на качеството гарантира освен 

постоянно качество на предлаганите продукти/услуги от производствените 

предприятия, внедрили тези системи, така и функциониране на предприятията в 

съответствие с приложимите нормативни изисквания, характерни за дейността. 

Наличието на внедрена система за управление на качеството е показател, че 

съответното предприятие разполага с подходяща структура и разписани правила 

и процедури за работа, както и с необходимите ресурси и документация, което 

осигурява до определена степен прозрачност и проследимост на работните 

процеси. По този начин по-трудно биха се създали условия за опериране в сивия 

сектор. 

Важен елемент от вътрешната организация и управление на работните 

процеси е разработването и прилагането на правила и процедури, 

съответстващи на спецификата на извършваната производствена дейност и 

особеностите в нормативната среда, уреждаща работата в бранша. Наличието на 

вътрешни правила и процедури е предпоставка за ясно дефиниране на 

задълженията на служителите на компанията, което благоприятства и улеснява 

проследяването на работните процеси, чиито параметри са точно определени. 

Наличието на вътрешни правила и процедури се приема като израз на 

стремежа на предприятието да изгради стройна система за регламентиране на 

отношенията с доставчици и клиенти. Такава система е предпоставка за 

проследимост на отношенията с външни контрагенти, което от своя страна 

разширява ефекта на „изсветляване” на дейността не само на предприятието, 

което е подало данните, но и по отношение на неговите контрагенти. Например, 

ако предприятието е разработило и прилага процедура, изискваща при доставка 

на вносни материали, суровини, машини, съоръжения и др. доставчиците да 

представят декларация за внос това би могло да се приеме, съответното 

предприятие - клиент следи дали бизнес партньорите му са коректни и стриктно 

изпълняват задълженията си към държавата. 
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Тълкуването на данните за наличието на системи за управление на 

качеството трябва да се прави в контекста на производствените дейности, 

извършвани от съответните икономически единици, При тази уговорка, 

съществено важна е самата тенденция за увеличаване броя на предприятията, 

които предприемат действия за придобиване на сертификати за управление на 

качеството.  

Данните от изследването сред работодателите от 11-те пилотни бранша 

показват, че към септември-октомври 2013 г. около две трети от предприятията 

(57,6%) имат системи за управление на качеството, което е с 18,5% повече в 

сравнение с данните от изследването на работодателите през 2010 г., когато 

системи за управление на качеството са имали 39,1% от предприятията114. 

Проверката на зависимостта между големината на предприятията и 

наличието на системи за управление на качеството потвърди хипотезата, че през 

2013 г. се е запазила тенденцията средните и големите предприятия да 

полагат повече усилия за адаптиране на извършваните от тях 

производствени дейности и необходимите за това технологични процеси в 

съответствие с европейските стандарти. Чувствително подобрение се 

констатира практически и при четирите категории предприятия: 92,3% от 

големите предприятия (срещу 73,7% през 2012 г.), 81,4% от средните 

предприятия (срещу 55,4% през 2012 г.)  57,6% от малките (срещу 50,9% през 

2012 г.) и 44,6% от микропредприятията (срещу 26,2% през 2012 г.) имат 

внедрени системи за управление на качеството. Това са изключително добри 

показатели, индикиращи стремежа на работодателите да се изграждат 

организационни и технологични предпоставки за спечелване на европейски 

позиции. Данните категорично сочат, че в рамките на една календарна година е 

настъпило сериозно подобрение по този показател. 

За предразположеността на предприятията към неформални практики  

индикативни и силно информативни са данните за наличията на просрочия и 

дължими плащания. Тези две групи индикатори са заложени в проведените 

национално представителни изследвания до този момент, а в последствие са 

утвърдени и като елемент от изследването за работодателите през 2012 г. и 2013 

                                                 
114 Подобна картина се запазва и през 2014 г.  
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г. Данните от предходните изследвания показаха, че производствените 

предприятия дължат плащания предимно на свои доставчици, подизпълнители и 

на държавния бюджет, а от своя страна също имат доставчиците, 

подизпълнителите и държавата имат забавени плащания към производствените 

предприятия. Тъй като това много лесно се превръща в предпоставка за 

преминаване в сивата икономика, тези показатели се наблюдават с повишено 

внимание и при първото попълване на информационната база данни. 

Получените данни от изследването през 2012 г. разкриват актуалната 

картина на просрочията в двата й основни аспекта – 1) наличие на 

просрочени задължения на изследваните субекти към други субекти и 2) 

наличие на просрочия на другите субекти към изследваните работодатели. 

Този процес е двупосочен и взаимно обвързан, поради което трябва да се 

разглежда като единно цяло: 

 От една страна, една пета от изследваните предприятия (25,4%) имат 

просрочени плащания към свои доставчици; 15,2% имат просрочия 

(задължения към банки); 14,4% - просрочия към държавния бюджет; 

11,0% - към други институции; а 9,5% са съобщили за наличие и на 

други просрочени плащания. 

 Успоредно с това, 59,1% от работодателите съобщават, че техни 

клиенти не са се разплатили с тях; 15,2% от работодателите очакват 

просрочени плащания от страна на различни институции, 18,2% имат 

други несъбрани плащания, а 9,1% съобщават, че имат неполучени 

плащания от държавния бюджет. 

 

Сравнението с данните от изследването през 2010 г. и 2012 г. показва, че 

междуфирмената задлъжнялост продължава да се увеличава: Фиг. 4.31. и Фиг. 

4.32.: 
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Фигура 4.31. Структура на просрочените плащания и задълженията 

на изследваните субекти към други субекти 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 

национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 

 
 
 

 
Фигура 4.32. Структура на просрочените плащания и задълженията 

на другите към изследваните субекти 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 

национално представително изследване сред работодателите, 2013 г. 
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Данните от горните две фигури сочат, ако през 2010 г. 15,5% от 

изследваните работодатели са имали просрочени плащания към доставчици, а 

през 2012 г. този дял е бил 16,0%, то през 2013 г  този дял е скочил на 25,4%; 

Докато през 2010 г. 39,7% от изследваните работодатели са имали 

несъбрани плащания от други субекти, през 2012 г. този дял се е повишил на 

53,6%, а през 2013 г. следва ново повишение до нивото от 59,1%. Като позитивен 

контрапункт на установените негативни тенденции за общия бизнес фон в 

страната, при изследването се установява повишена нагласа на 

работодателите за извършване на плащанията по банков, вместо по касов 

път. Виж Таблица 4.16.: 

Таблица 4.16. 
Сравнителна таблица на структурата на плащанията с доставчици и 

клиенти 
през периода 2008 - 2013 г. 

 
 

С клиенти 

% на 
плащаният
а през 2010 

г. 

% на 
плащанията 
през 2012 г. 

% на 
плащаният
а през 2013 

г. 

С 
доставчици 

% на 
плащанията 
през 2010 г. 

% на 
плащаният
а през 2012 

г. 

% на 
плащаният
а през 2013 

г 

По банков 
път 43,2 53,1 61,7 

По банков 
път 52,4 59,4 66,2 

В брой  56,8 46,9 38,3 В брой  47,6 40,6 33,8 
ОБЩО: 100% 100% 100% ОБЩО: 100% 100% 100% 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
представителни изследвания сред работодателите, 2010, 2012 и 2013 г. 
 

Данните разкриват отчетлива позитивна тенденция за 

преструктуриране на плащанията от кешови (разплащания на каса или на 

„ръка”) в банкови трансфери: 

 Така например, ако през 2010 г. относителният дял на касовите 

разплащания с клиентите (плащания в брой, при сключване на 

сделката) е бил 56,8%, то през 2012 г. този дял е намалял с близо десет 

пункта и е приел стойност 46,9% и тази позитивна тенденция е 

продължила и през 2013 г., когато делът на касовите разплащания е 

намалял до 38,3%. Респективно, за периода 2010 - 2013 г. с 18,5 пункта 

се е увеличил относителният дял на банковите трансфери като начин 

на разплащане с клиенти (от 43,2% през 2010 г. се е увеличил на 53,1% 

през 2012 г. и 61,7% през 2013 г.). 

 Касовите разплащания с доставчици също са намалели – от 47,6% през 
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2010 г. на 40,6% през 2012 г. и 33,8% през 2013 г. Респективно, с 13,8 

пункта се е увеличил относителният дял на банковите трансфери като 

начин на разплащане с доставчици (от 52,4% през 2010 г. се е увеличил 

на 59,4% през 2012 г. и 66,2% през 2013 г.). 

По принцип се приема, че с повишаване на относителния дял на 

предприятията, предпочитащи банковите трансфери пред кешовите, се създават 

предпоставки за изсветляване на икономическите дейности и намаляване 

относителния дял на сенчестите практики. В този контекст, данните от 

настоящото изследване с работодателите улавят създаването на нови, позитивни 

нагласи за изваждане на нови части от неформалните икономически дейности „на 

светло”. 

Позитивна промяна се установява и по другия наблюдаван индикатор, 

измерващ относителния дял на изплащането на трудовите възнаграждения 

по банков път. Сравнението показва, че през 2010 г. този дял е бил 44,2%, а 

през 2013 г. се е увеличил с 9,4 пункта и достигнал стойността 53,6%. Това 

говори за чувствителна промяна в политиката на работодателите спрямо 

персонала – търси се устойчивост и коректност в отношенията между 

работодателя и работника, което е косвен индикатор за повишаване нагласите на 

работодателите за прилагане на принципите на корпоративната социална 

отговорност. От своя страна, отговорното поведение корелира позитивно с 

нагласите за работа в светлата част на икономиката. 

В обобщение, съпоставката на мненията на трите изследвани 

съвкупности дава интересна перспектива за очертаването на групите от 

мотиви за работа в сивия сектор и по своему обяснява високата 

„атрактивност“ на сенчестите икономически практики. 

В резюмиран вид, мненията на работодателите се свеждат до акцентиране 

върху икономическата целесъобразност на неформалното поведение. Сивият 

сектор привлича, тъй като предлага повече сравнителни предимства. 

Работодателите много добре съзнават, че сивите практики са нарушение на 

законодателството и са „нещо нередно”. Но в същото време, сивата икономика 

примамва с очевидно по-големите възможности за реализиране на бързи 

печалби. Работейки в сивия сектор, работодателите плащат по-ниски данъци от 

реално дължимите (посочено от 68,0% от работодателите), имат по-ниски 
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разходи за труд (според 43,7%) и по-висока рентабилност (според 24,2%). Сивият 

сектор дава повече свобода при избора на доставчици и клиенти (по мнението на 

21,6%), позволява генерирането на “свободни парични фондове” (според 23,3%) и 

улеснява набирането на персонал (според 21,5%). Оказва се в крайна сметка, че 

„сивите” са и по-конкурентни, и по-гъвкави, и по-печеливши. Изключение правят 

експортно ориентираните предприятия, които залагат на изрядния си имидж и 

социално отговорното корпоративно поведение като фактор за спечелване на 

стабилни клиенти и пазари. 

Ако се използва терминологията на Радаев, в битката между 

икономическия и социологическия човек, в условията на криза побеждава 

икономическият индивид – предприемачът, максимизиращ ползите и 

минимизиращ разходите си. Независимо, че социалността е органично 

вплетена в ежедневното поведение на предприемача, когато бъде поставен 

пред дилемата „социално отговорно поведение или извличане на 

максимални печалби от случая”, индивидът попада в капана на 

икономическата целесъобразност. 

Населението и работниците/служителите имат по-различно обяснение 

за високата включеност на работодателите в сиви практики. Населението свързва 

широкото разпространение на сивия сектор с отслабения контрол от страна на 

държавата, нееднаквото третиране на икономическите субекти и 

противоречивото, изпълнено с „вратички” законодателство. 

Работниците/служителите от своя страна обясняват атрактивността на 

сивия сектор както с чисто икономическите причини (висока норма на печалба, 

по-висока рентабилност), но и институционално- административни причини 

(нисък риск от наказуемост, нееднакво прилагане на законите спрямо пазарните 

играчи). 

Работниците/служителите от своя страна обясняват атрактивността на 

сивия сектор както с чисто икономическите причини (висока норма на печалба, 

по-висока рентабилност), но и институционално- административни причини 

(нисък риск от наказуемост, нееднакво прилагане на законите спрямо пазарните 

играчи). 

Всички изследвани съвкупности са категорични, че законодателната 

среда позволява и дори стимулира съществуването на сив сектор в 



„Икономика в сянка“ 

469 

икономиката. Зараждането и съществуването на сенчестата икономика е 

обвързано във висока степен с наличието на законодателни пропуски и 

несъвършенства, които ловко се използват от „предприемчивите” работодатели. 

Пряко следствие от неадекватността на законите по отношение на бизнеса е 

създаването на объркана, нерелевантна законова среда, която вместо да 

стимулира икономическите дейности, генерира конфликти и проблемни ниши, а 

също и предпоставки за неформални икономически практики. Неадекватната 

нормативна база позволява произволни интерпретации, което създава 

допълнителни условия за процъфтяване на сивите практики в българската 

бизнес среда. Противоречията и пропуските в законодателството създават 

възможности чрез заобикалянето на членове, алинеи и точки да се извършват 

редица нарушения в посока създаване на сиви икономически практики. 

Несъвършените и взаимно противоречащи си нормативни регулации са „покана” 

към работодателите за използването на разнородни по характер сиви практики. 

Масовото прилагане на сенчестите практики до голяма степен е 

функция на непостоянната, лабилна и често променяща се институционална 

среда. Честите промени в основни нормативни документи, рамкиращи 

параметрите за дейност на икономическите субекти, създават обстановка на 

несигурност и нестабилност. В представите и на работодателите, и на трудово 

заетите лица това създава усещане за липса на гаранции за последователност в 

държавната политика по отношение на общите параметри и условията за 

функциониране на икономическите единици. Отговорът е търсене на стабилност 

в неформалността – в ситуация на непрекъснати промени единствената 

константа е общата нагласа за неспазване на формално приетите регулации. 

Механизмите за това са различни (неутрализиране, обезсилване, грубо погазване, 

ловко заобикаляне), но резултатът е действия извън формалните правила. 

Прекомерното регулиране е враг на свободната инициатива. Колкото 

повече и по-тежки за изпълнение (в това число, по-скъпо струващи) са 

регулациите, толкова по-силна е тенденцията за тяхното нарушаване. 

Устойчивото пребиваване на сивия сектор като паралелна 

икономическа реалност се благоприятства от ниското доверие115 към 

                                                 
115 В публичното пространство обикновено се говори за „сринатото” доверие към държавата и 
държавните институции. Социалните психолози обаче имат друго обяснение за случващото се: в 
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държавата и нейните институции. Редица съвременни анализатори отбелязват, 

че независимо от политиките и мерките за икономически растеж, решаващо се 

оказва доверието в системата. Истърли (Easterly, 2001) защитава теорията, че 

нито един от традиционните фактори не би имал влияние върху икономическото 

развитие, ако няма стабилна и предизвикваща доверие институционална среда, 

която да поддържа икономиката. Бояджиева (2009) доказва, че доверието е 

„невидимата ос на обществото”. Анализирайки основните компоненти на 

доверието като характеристика на социалните системи, Бояджиева разкрива 

тревожни тенденции: „Съвременното българско общество е пронизано от 

междуличностно недоверие, което разкъсва социалната му „тъкан” и по този 

начин основите на неговата цялост и идентичност116.” (Бояджиева, 2009: 4). 

Авторката констатира, че „Все повече българските граждани не просто се 

съмняват и колебаят в доверието си към основните стълбове на обществения ред, 

а категорично изразяват недоверието си км тях. „Водещи” в тази негативна 

класация са политическите институции – политически партии, парламент, 

правителство.” (Бояджиева, 2009: 6). 

Данните от емпиричните изследвания в рамките от реализираната система 

показват, в момента протичат сериозни промени в нагласите на бизнеса за 

легитимност в стопанските действия. Работодателите приемат ниската 

ефективност и слабата компетентност на контролните, съдебните и 

разследващите органи като очевидна даденост, в отговор на което създават 

компенсационни механизми с цел бързото и ефективно решаване на 

възникващите проблеми. Силно влияние върху избора за работа в сивия сектор 

                                                                                                                                                         
представите на българина доминира откритото недоверие и неприемане на държавността, тъй 
като петте века живеене в „несвоя държава” са оставили в генетичната памет на българина силни 
негативни нагласи. Държавата е „чужда”, тя не се грижи за своите граждани, а гледа на тях като 
източници на данъци. И тъй като обикновеният поданик възприема управляващия го суверен 
като „чужд, външно привнесен” фактор, не спазването на постулираните от държавата правила и 
регулации се счита за напълно легитимно и оправдано. Повече от сто години след това, 
българинът все още не се е научил да припознава държавата като субектът, който организира 
макрорамката и се грижи общото добруване на всички свои граждани. За това състояние на 
нагласите допринасят честите промени в държавната политика и националните приоритети 
(доколкото изобщо ги има), несигурността и изобилието от примери за злоупотреба с държавна 
власт. (Неделчева, 2004) 
116  Бояджиева сравнява резултатите от трите вълни на Европейското изследване на ценностите – 
1990, 1999 и 2008 г. и доказва „наличието на тенденция към намаляване на доверието на 
българите към другите хора. През 1990 г. 30,4% от анкетираните смятат, че на повечето хора може 
да се има доверие; през 1999 г. подобна е позицията на 26,9%, а през 2008 г. само на 17,7% - 2(2, N 
= 3357) = 55,98, p < .001.” (Бояджиева, 2009: 4) 



„Икономика в сянка“ 

471 

оказва общата атмосфера на безнаказаност, ниският риск от разкриваемост на 

нарушенията и убедеността на работодателите и наемния труд, че разследващите 

и съдебните органи са слабо ефективни, тромави и силно подкупни. 

В този контекст, специално внимание заслужава доминиращата сред висок 

процент от работодателите нагласа, че държавата няма цялостна политика, 

насочена към създаване на благоприятна среда за изряден бизнес и овладяване 

на сенчестата икономика. Според 39,6 % от работодателите и 31,7% от 

работниците/служителите, през годините на прехода държавата е предприемала 

отделни опити в тази насока, но така или иначе цялостна политика за 

преодоляване на сивата икономика липсва, според 27,4 % от работодателите и 

25,5% от работниците/служителите това дори никога не е било на „дневен ред”. 

По мнението на 14,2 % от работодателите и 12,1% от работниците/ служителите, 

през последните десетина години по-скоро са провеждани политики за подкрепа 

на сивата икономика, поради което са прилагани частични и противоречащи си 

мерки за редуцирането и превенцията на сивите практики. 

§.5. Изводи 

„Икономиката в сянка“ е вътрешно присъщ елемент на съвременните 

пазарни общества. Обхватът, формите и нишите на нейното проявление са в 

пряка зависимост от степента на развитост на националната икономика, а 

доминиращите модели на стопанско поведение са рефлексия на ефективността на 

институционалната среда и особеностите на националната култура. 

Емпиричното изследване на причинно факторната детерминираност на 

„икономиката в сянка“ показва, че в началните години на трансформирането на 

българското общество екзогенните фактори са изиграли доминантна роля за 

възникването и оформянето на неформалното икономическо поведение - в 

специфичния му вид, характерен за общество-работещо на принципите на 

пазарната икономика и доминиращи неолиберални модели за управление на 

икономическите процеси. 

За малко повече от двадесет години (1990-2013), в системата от 

икономически отношения протекоха изключително динамични процеси – част от 

тях под влияние на екзогенни фактори, други изключително като функция на 

вътрешно присъщи на икономическата система фактори. Тъй като неформалните 
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икономически отношения са рефлексия на официалната политическа, 

институционална и социална (културно-ценностна) среда, те също търпят 

непрестанни промени – пречупвайки по „неформален начин” случващото се във 

формалната среда, неформалните икономически отношения рационализират, 

оптимизират и компенсират както достойнствата, така и недостатъците на 

официално възприетите институционално нормативни модели. 

Устойчивото възпроизвеждане на сенчестите икономически практики и 

поддържането на относително високи нива сив сектор в националната икономика 

се обяснява с действието на сложна съвкупност от екзогенни и ендогенни 

фактори. Общественото мнение не е единно в представите си за степента и 

посоката на влияние на различните фактори и причината за това е както 

специфичната роля, изпълнявана от индивидите в системата от икономически 

отношения, така и различните функции, които „икономиката в сянка“ играе по 

отношение конституирането и функционирането на социално икономическата 

система. Населението като цяло свързва „процъфтяването” на сенчестите 

икономически практики с отдръпването на държавата от управлението на 

икономическите процеси и създадената обща институционална среда на неравно 

(привилегировано) третиране на стопанските субекти от закона и компетентните 

органи (разследващи, охранителни и съдебни органи). 

Разгледано в качеството му на наемен труд, населението засилва своята 

категоричност за доминантното влияние на екзогенните фактори върху ръста на 

сивите практики, но ги допълва с важни ендогенни фактори, като вградената 

„способност” на неформалните практики да рационализират действията на 

стопанките субекти (чрез минимизиране на присъщите производствени разходи 

и увеличаване на нормата на печалбата). 

Доминантната роля на ендогенните фактори за трайното възпроизвеждане 

на сенчестите практики в стопанския живот се разкрива в цялата си сила при 

анализа на мотивите на работодателите за прилагане на сиви практики. Макар че 

спонтанното обяснение на работодателите за неформалността е свързано с 

изричното акцентиране върху екзогенните фактори (институционалната среда и 

свръх-регулирането), по-дълбокият анализ показва, че все пак в основата на 

високата атрактивност на сивото икономическо поведение стои „икономическият 

човек”. Това е същият този homo economicus, който макар и претендира да е 
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придобил атрибутите на homo sociologicus (в разбирането на Радаев), в 

ежедневното си икономическо поведение продължава да се подчинява на строго 

икономически интереси – намаляване на разходи за труд и производство, 

постигане на по-висока рентабилност и повече сравнителни предимства, дори и 

ако цената за това е нарушаването/игнорирането на формалните регулации. В 

ситуация на обща стопанска криза, надхвърляща националната икономика, 

прилагането на сенчести икономически практики придобива значителни 

количествени параметри и клони към горната граница на критично допустимото 

ниво от девиации в стопанското поведение. 

Това е индикатор за протичащи мощни деструктивни процеси в системата 

от социално икономически отношения и разпадането на основни аспекти от 

социалността – нагласите на обществото за прилагане на социално отговорни 

модели на поведение, отчитащи негативните последствия върху големи групи от 

хора и поставящи под опасност стабилността на системата като цяло. 

В заключение, данните от представителните изследвания сред 

населението, сред работниците/служителите и сред работодателите позволяват 

да се направи изводът, че българското общество е продължава да е изключително 

толерантно към сивите практики – тихомълком ги осъжда и порицава, но на 

практика не само допуска, но и не възпрепятства тяхното мултиплициране. В 

същото време, изследванията потвърдиха хипотезата, че общественото мнение за 

сенчестите икономически практики е динамично и рефлексивно. То реагира на 

обективно протичащите процеси, както и на отражението им в медиите и 

публичния дебат и поради това дори в рамките на 3-4 години се наблюдават 

съществени промени в структурата на общественото мнение за „икономиката в 

сянка“. Променят се оценъчните модели и стереотипите, клишетата и образците, с 

които се възприемат и оценяват сивите практики сами по себе си, а също така и 

„сивото“ поведение на стопанските субекти и физическите лица. 

Динамично променящата се социално икономическа среда поставя 

изследователите на „икономиката в сянка“ пред сериозни изпитания, свързани с 

постоянното усъвършенстване на изследователските подходи и задълбочаване на 

знанието за неформалността. 
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ГЛАВА ПЕТА. 

ДИНАМИЧНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“ В 

БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО 

§1. Конструктът „икономика в сянка“ в структурата 

на общественото мнение 

1.1. Асоциации и представи за „икономиката в сянка“ 

Поради своята хетерогенност и многообразни форми на проявление, 

„икономиката в сянка“ предизвиква нееднозначни (по характер и съдържание) 

възприятия сред различните категории изследвани лица. За да бъдат сивите 

практики реконструирани на основата на емпиричните данни от проведените 

изследвания, са установени и съпоставени два вида оценки – 1) спонтанните 

асоциации на изследваните лица за „икономиката в сянка“ и 2) представите 

на изследваните лица за типичните сиви практики. 

За целите на национално представителните изследвания, въпросите за 

установяване на спонтанните асоциации и представите са формулирани след 

серия от предварителни когнитивни тестове. Така например, спонтанните 

асоциации на работодателите и населението за сивата икономика са получени 

при предварителните тестове на инструментите, а също така и при фокус 

груповите дискусии и дълбочинните интервюта. В резултат са идентифицирани 

8-те най-масово срещащи се спонтанни асоциации и те са оформени като 

табличен въпрос, който е включен и в трите национално представителни 

изследвания през 2010 г. - сред населението, сред работодателите и сред 

работниците/служителите. 

Таблица 5.1. показва кои са тези осем практики. Практиките са подредени в 

низходящ ред, според степента на тяхното посочване от лицата при качествените 

методи и при пробните тестове на изследователските инструменти за 

изследванията с количествени методики: 
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 Таблица 5.1.  

Най-често изразяваните спонтанни асоциации за сивата икономика 

1. Плащане „на ръка” (пари в пликче) 

2. Неплащане на пълен размер данъци върху печалбата 

3. Неплащане на пълния размер осигуровки 
4. Нелоялна конкуренция 

5. Неспазване на данъчните разпоредби 

6. Нефактуриране на продажбите 

7. Неплащане на ДДС 

8. Контрабанден внос 

 

Успоредно с това, предварителните тестове показаха, че трите основни 

изследвани съвкупности различават общо 18 типични за българската икономика 

сиви/сенчести практики. Те са оформени в табличен въпрос и оценени при 

проведените три национално представителни изследвания. 18-те типични сиви 

практики са представени в Таблица 5.2: 

Таблица 5.2. 

Система от емпирични индикатори за наблюдение и измерване на степента 

на разпространение на сивите практики в икономиката на страната като 

цяло 

1. Работа без трудов договор 

2. Работа на трудов договор за една сума плюс устни договорки за по-голямо заплащане 

3. Заплащане под минималната работна заплата, определена за страната 

4. Нередовно изплащане на трудовите възнаграждения 

5. Социално и здравно осигуряване върху по-ниски суми от реално получаваните 

6. Наличие на трудов договор, но липса на социално и здравно осигуряване 

7. Удължено работно време без заплащане 

8. Работа при вредни и опасни условия на труд 

9. Нарушено право на отдих, почивка и отпуск 

10. Неиздаване на финансови документи (фактури и касови бележки) 

11. Отчитане на по-ниски обороти от действителните 

12. Отчитане на по-високи разходи от действителните 

13. Предпочитане на кешови разплащания пред банкови преводи  

14. Нелегален внос или износ 
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15. Укриване на мита, акцизи и данъци 

16. Източване на ДДС 

17. Спечелване на обществени поръчки или европейски проекти с нагласен конкурс или 
търг 

18. Даване или получаване на подкупи 
 

Първото измерване на спонтанните асоциации и представи за сивите 

практики в българския икономически живот, базирано на посочените 

изследователски инструменти, бе осъществено при национално 

представителните изследвания през 2010 г. Емпиричните данни от тази първа 

серия социологически изследвания доказаха методологическата и 

инструментална адекватност на разработените подходи, техники и 

изследователски процедури. От гледна точка на съдържанието, събраната 

емпирична информация даде основания за възпроизвеждане на конструкта 

„икономика в сянка“ на основата на спонтанните асоциации и представите на 

респондентите за сивите практики. 

Първо, спонтанните асоциации за „икономиката в сянка“ разкриват 

хетерогенна, но добре структурирана вселена от първични образи и символи. В 

рамките на разработената методология, спонтанните асоциации на изследваните 

лица при споменаването на израза „сива икономика“ се приемат като индикатор 

за резултатите от поне два процеса: а) разкриват властващите към момента 

шаблони и клишета по отношение на обекта на изследването и б) очертават 

структурата на доминиращите асоциации според техните основни носители 

(население, наемен труд и работодатели). Таблица 5.3 представя в сравнителен 

план спонтанните асоциации на трите изследвани съвкупности: 

Таблица 5.3. 

Спонтанни асоциации на изследваните лица за „икономиката в сянка“ 

Асоциации за основни 
прояви на сенчестата 
икономика: 

Асоциации на 
населението 

(в %) 

Асоциации на 
работодателите 

(в %) 

Асоциации на 
работниците и 

служителите (в %) 
1. Плащане „на ръка” 
(пари в пликче) 

47,5 43,0 48,4 

2. Неплащане на пълен 
размер данъци върху 
печалбата 

39,4 44,2 61,0 
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3. Неплащане на пълния 
размер осигуровки 

36,9 41,0 59,7 

4. Нелоялна 
конкуренция 

13,2 30,6 25,5 

5. Неспазване на 
данъчните разпоредби 

20,2 25,3 42,9 

6. Нефактуриране на 
продажбите 

25,7 30,4 46,0 

7. Неплащане на ДДС 29,6 27,6 53,9 

8. Контрабанден внос 35,4 21,6 51,4 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, проведените през 2010 
г. национално представителни изследвания сред населението, работодателите и работниците/ 
служителите. 

 

Сравнителният анализ на спонтанните асоциации на трите изследвани 

съвкупности показа следното: 

1.1) При населението доминиращите асоциации са плащането „на ръка” 

(посочени от 47,5%), неплащане на пълен размер данъци върху печалбата 

(посочени от 39,4%), неплащане на пълния размер осигуровки (според 36,9%) 

и контрабандният внос (според 35,4%). 

1.2) За 43,0% от работодателите първата асоциация със сивия сектор също 

е плащането „на ръка” („пари в пликче”); за 44,2% - неплащането на пълен 

размер данъци върху печалбата; за 41,0% - неплащането на пълния размер 

осигуровки; за 30,6% - нелоялната конкуренция; за 25,3% това е неспазване на 

данъчните разпоредби. 

1.3) При работниците/служителите споменаването на израза „сива 

икономика” поражда асоциации за неплащане на пълен размер данъци върху 

печалбата (при 61,0% от работниците/ служителите); неплащане на пълен 

размер осигуровки (за 59,7%); неплащане на ДДС (посочено от 53,9%); 

контрабанден внос (посочено от 51,4% от работниците/служителите); плащане 

„на ръка”/”пари в пликче” (посочено от 48,4%); нефактурирани продажби 

(посочено от 46,0%); неспазване на данъчните разпоредби (посочено от 42,9%); 

нелоялна конкуренция (посочено от 25,5% от) и закъснели плащания 

(посочено от 22,6%).  

Сравнителният анализ на асоциациите на трите групи изследвани лица 

очертава сходствата и различията в техните възприятия и асоциации за 

сенчестата икономика. Става ясно например, че работодателите са по-склонни 
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да асоциират сивия сектор с практики и механизми от областта на 

нерегламентираните плащания (било по повод на скрити клаузи в различни 

типове договори със служители, клиенти или доставчици, или по други поводи, 

свързани с постигането на определени цели). В същото време, други широко 

разпространени сиви практики като нарушенията на данъчните разпоредби (в 

това число, спестяването от ДДС), контрабандният внос/износ и нелоялната 

конкуренция подсъзнателно се поставят на по-заден план. 

Работниците/служителите от своя страна, са склонни да търсят сивите 

практики най-вече в нарушенията на данъчното и осигурително 

законодателство, т.е. става дума за нарушения, извършвани от 

работодателите спрямо държавата и спрямо работника. Така по силата на 

своето място в системата от производствени отношения, работниците и 

служителите се оказват по-критични и в по-силна степен социално ориентирани в 

сравнение с работодателите – факт, който има своите разумни основания и се 

потвърждава от широк спектър от емпирични данни. 

Населението като цяло, от трета страна, проявява ясно изразена 

рационалност по отношение на сивите практики. Както става ясно от 

емпиричните данни, хората асоциират сивата икономика най-вече с 

нерегламентираните плащания и нарушенията при отчитането на 

действителните обороти, но също така и с действията на работодателите за 

нарушаване на социалните права на работещите. Впечатляващо нисък обаче е 

делът на хората, според които нелоялната конкуренция е част от „икономиката в 

сянка“. За сравнение, нелоялната конкуренция се идентифицира като сива 

практика предимно от работодателите, в малко по-малка степен от 

работниците/служителите и в най-малка степен – от населението. 

Проведените през 2012 г. и 2013 г. нови изследвания потвърдиха, че 

основните изследвани съвкупности асоциират сивите икономически 

практики с действия в следните три области - 1) нарушения на 

трудовоправните и осигурителните отношения, 2) нарушения на 

финансовата дисциплина и 3) нарушения на данъчното законодателство: 

 Както през 2010 г., така и през 2013 г. сред населението 

преобладаващите асоциации за сивата икономика са плащането „на 

ръка” (според 57,6%), неплащането на пълен размер данъци върху 
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печалбата (посочена от 46,3%), неплащането на пълния размер 

осигуровки (според 44,7%), източването на ДДС (според 30,5%) и 

контрабандният внос (според 35,4%); 

 И през 2013 г. впечатляващо нисък остава относителният дял на 

населението и работниците/служителите, според които нелоялната 

конкуренция е част от сенчестата икономика. За сравнение, както през 

2010 г., така и през 2013 г. нелоялната конкуренция е припозната като 

сива практика предимно от работодателите, в малко по-малка степен от 

работниците/служителите и в най-малка степен – от населението; 

 Какво е новото през 2013 г.? Макар че на практика асоциациите за сивата 

икономика са същите, в сравнение с 2010 г. е налице чувствителна 

промяна и тя се изразява в по-голямата категоричност, с която са 

посочвани съответните асоциации. Затова говорят по-високите 

относителни дялове на асоциациите през 2013 г. в сравнение с 

асоциациите през 2010 г. Увеличение се отбелязва практически и по 

осемте наблюдавани асоциации; 

 По-високата категоричност в мненията на изследваните съвкупности е 

индикация за по-добрата им информираност по темата. Хората по-лесно 

се ориентират в темата и по-уверено изразяват своите асоциативни 

представи за това що е сива икономика. Това се вижда най-ясно от 

сравнението на данните за населението: през 2013 г. от общо 1021-те 

изследвани лица 4,8% са били затруднени и не са посочили нито един 

отговор, докато през 2010 г. от общо 1019 изследвани лица делът на 

неможещите да се ориентират в темата сива икономика е бил 8,0%. 

Второ, представи за основните проявления на „икономиката в сянка“ 

(типичните сиви практики). В контекста на направените констатации се 

интерпретират и сравняват представите на трите целеви групи на 

изследванията (население, работодатели и работници/служители) за основните 

прояви на сивата икономика. 

Проведените през 2010 г. национално представителни изследвания сред 

населението, работодателите и работниците/служителите показаха, че 

общественото мнение за „икономиката в сянка“ е изтъкано от 

противоречиви, вътрешно неконсистентни и лабилни представи. 
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Доминиращи сред общественото мнение са два едновременно съществуващи, но 

противоречащи си оценъчни модела: 

а) Пълното отричане и порицание на сенчестите икономически практики 

като част от съвременните икономически системи; 

б) Толерирането на част от проявленията на „икономиката в сянка“ с 

аргумента, че това поведение е икономически целесъобразно и приемливо в 

контекста на глобалната финансова криза. Тази констатация се потвърди и по-

късно, при последващите изследвания, проведени през 2012 и 2013 г. 

Получените данни през периода 2010-2013 г. показват, че представите на 

трите изследвани групи за основните прояви на сивата икономика до голяма 

степен съвпадат, като по-голяма е степента на съвпадение в представите на 

работодателите и представите на работниците/служителите: 

2.1. В представите на населението се открива същото общо ядро от 

представи, което формира представите на работодателите и 

работниците/служителите за „икономиката в сянка“, но успоредно с това се 

установяват и някои специфики. Като цяло, населението свързва „икономиката в 

сянка“ най-вече с работа без трудов договор или на договор със скрити клаузи, с 

неиздаването на финансови документи от страна на фирмите и отчитането на 

по-ниски от действителните печалби, а така също с нелегалния внос и износ, 

укриването на мита, акцизи и данъци и източването на ДДС. Социалното и 

здравно осигуряване върху по-ниски от реално получаваните суми или изобщо 

липсата на социално и здравно осигуряване също са доминиращ елемент от 

асоциациите на българина за „икономика в сянка“. 

Наличните емпирични данни показват, че в представите на населението 

сивите практики се свеждат главно до действия в следните четири области: 

1) Некоректното съставяне на трудовите договори и неначисляването 

на реално дължимите здравни и социални осигуровки и трудови 

възнаграждения. Към тази сфера се отнася и нарушаване правото на отдих, 

почивка и отпуск, работата при нездравословни условия на труд , удължено 

работно време без компенсации; 

2) Некоректното отчитане на показателите за финансовата и 

стопанската дейност на фирмите: тук презумпцията е, че фирмите са склонни 

да обявяват по-ниски обороти, съответно по-ниски печалби, да спестяват 
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издаването на финансови документи за част от сделките, да прибягват към 

кешови разплащания с цел укриване на обороти; 

3) Некоректното осчетоводяване на вноса/износа на суровини и 

материали, в това число укриване на мита, акцизи и данъци, източване на ДДС; 

4) Корупционните практики, изразяващи се в даване и получаване на 

подкупи по различни поводи с цел краткосрочни или дългосрочни изгоди. 

Най-честото нарушение тук е лобирането за спечелване на обществени поръчки 

без търгове и конкурси. 

Емпиричните данни от национално представителните изследвания сред 

населението през 2010 и 2013 г. показват, че относително по-малка част от 

населението е склонна да причисли към сивите практики работата при вредни и 

опасни условия. Макар да се съзнава, че това е нарушение на изискванията за 

осигуряване на безопасност и здраве при работа, този специфичен елемент от 

трудовата среда не присъства като експлицитно артикулиран елемент в 

традиционните представи на българина за сивите практики. 

2.2. Репрезентативните изследвания сред работодателите и сред 

работниците/служителите показват, че в представите на тези две 

изследвани съвкупности сивите практики получават специфичен емпиричен 

прочит. 

Анализът на получената емпирична информация при изследванията през 

периода 2010-2013 г. говори за висока степен на съвпадение в оценките на 

двете съвкупности изследвани лица за типичните сиви практики в България. 

Най-общо те могат да се систематизират обща класификация на типичните сиви 

практики, която има следният вид117: 

1. Плащане „на ръка”, плащане на „пари в пликче”; 

2. Работа без договор; 

3. Нередовно изплащане на възнагражденията; 

4. Плащане на социални и здравни осигуровки върху възнаграждения по-

ниски от действителните; 

5. Укриване на печалби и данъци; 

                                                 
117 Тук в низходящ ред са посочени само тези 13 от общо тестваните 18 типични сиви практики, за 
които са установени най-високи стойности на посочване. Пет от тестваните практики са посочени 
от минимални дялове лица (между 3 и 5%), поради което тези практики не са изрично споменати. 
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6. Отчитане на по-ниски обороти и печалби от действителните; 

суровините се „генерират” без финансови документи, което създава 

свободни парични потоци и задвижва веригата на частичното отчитане 

на дейността (осчетоводяват се от 30 до 50% от реалната дейност и 

обороти, останалото се пласира по механизмите на сивия сектор); 

7. Нефактуриране на сделките; неиздаване на финансови документи; 

8. Двойно счетоводство като инструмент за прикриване на доходи и 

разходи; 

9. Източване на ДДС; 

10. Контрабанден внос; 

11. Нелоялна конкуренция (дъмпингови цени от страна на сиви 

производители); 

12. Произвеждане на стоки-ментета с ниско качество и/или вредни за 

здравето на потребителите; 

13. Некоректни практики при обществените поръчки – възлагане на 

поръчки с „нагласен” конкурс и предизвестен победител. 

И при този тип емпирични данни, плащането на „пари на ръка” (пари в 

пликче) категорично се припознава като една от основните сиви практики, 

характерна за българския икономически живот. 

2.3. В сравнителен план, емпиричните данни позволяват да се направи 

констатация за ясно очертаващи се различия в представите на трите 

категории изследвани лица. Така например, за населението особено важни се 

оказват такива сиви практики като работата без трудов договор, неиздаването 

на финансови документи, отчитане на по-ниска печалба от действителната, 

нелегалният внос и износ, източването на ДДС, укриването на мита, акцизи и 

данъци, които при това то извежда с много висок процент единодушие движещ се 

в границите 90,5%-92,5%. Работодателите и работниците/служителите на свой 

ред акцентират върху плащането „на ръка”, неплащането на пълен размер данъци 

върху печалбата, неплащането на пълен размер осигуровки, нелоялната 

конкуренция, неспазването на данъчните разпоредби, нефактурирането на 

продажбите, неплащането на ДДС, които те извеждат с доста по-нисък процент на 

единодушие, движещ се в границите 60,8% - 71,6%. 

Различията в асоциативните представи на отделните категории 
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изследвани лица за проявленията на „икономиката в сянка“ (типичните сиви 

практики) имат своето социално-психологическо обяснение. 

Представите на работодателите и работниците/служителите като активни 

икономически субекти, участващи пряко в различни сфери на икономическия 

живот и включени в различни вериги от легални, полусиви и сиви дейности, са 

резултат на непосредствената икономическа ситуация, в която осъществят 

икономическото си поведение. Поради това, в сравнение с населението като цяло, 

работодателите и работниците/служителите са по-добре информирани и 

адекватни на реалната икономическа ситуация, а техните оценки и мнения за 

„икономиката в сянка“ са заредени с по-висока доза лични впечатления. 

Дълбоката лична включеност в икономическия живот е предпоставка за 

висока информираност по темите, касаещи обекта на изследването. Друг е 

въпросът доколко искрени са лицата при споделянето на своята лична 

съпричастност към сенчестите практики.  

В този смисъл очаквана и логична е дълбочината, с която 

работодателите говорят за различните аспекти и проявления на сивите 

практики. Прави се, например, разлика между тези форми на сива икономика, 

които са своеобразни защитни механизми срещу неточностите или непълнотите 

в данъчното законодателство, и онези проявления на сивата икономика, които са 

резултат от стремежа за бързо и безогледно забогатяване. Работодателите 

говорят за минимално необходимата сива икономика118,, разглеждана като 

средство за оцеляване на нестабилните или малките работодатели, и обществено 

опасната, вредната сива икономика, при която неспазването на законите се 

превръща в масов модел за бизнес дейности, налице са драстични нарушения на 

законодателството, а резултатът са значителните щети за изрядните 

работодатели, държавния бюджет и механизмите за преразпределение на 

доходите в национален мащаб. 

Представите на населението, доколкото то включва и икономически 

неактивни субекти, като пенсионери, безработни, инвалиди, домакини, учащи, са 

                                                 
118 Поради това дискусията върху така наречените допустими компромиси за оцеляване на микро 
предприятията остава отворена и актуална. Особено в контекста на данните на НСИ от август 2011 
г., показващи че 99% от предприятията в България са в категорията микро и  малки предприятия 
(www.nsi.bg). 

http://www.nsi.bg/
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кумулативен образ119, изграден от представите на различни групови субекти, 

една част от които са външни по отношение на основните икономически процеси. 

Поради тази причина техните представи са в много по-голяма степен 

генерализирани и хиперболизирани. 

В контекста на верифицирането на адекватността и пълнотата на 

концептуалния модел за предмета на изследването съществено важното е, че и 

работодателите, и населението, и наемният труд възприемат „икономиката в 

сянка“ като обективно присъстващ, неизбежен елемент от икономическата 

среда, изразяващ се в съзнателното нарушаване на част от съществуващите 

регулации с цел постигането на повече сравнителни предимства, по-висока 

рентабилност и генерирането на по-бърза и по-лесна печалба. Разнолика и 

многопластова, „икономиката в сянка“ се възприема като необходимият 

социално икономически „компромис”, който компенсира съществуващите 

пропуски в трудовоправното, осигурителното, финансовото и данъчното 

законодателство на страната. 

2.2. Видовете сиви практики - общи дефиниции 

При изследването на общественото мнение за „икономиката в сянка“ 

специално внимание е отделено на установяването на оценките за обхвата и 

честотата на разпространение на сивите практики. За установяване честотата на 

сивите практики в икономическия живот към различните изследвани 

съвкупности е приложен специфичен подход: 

1. При изследването сред населението (15+ г.) акцентите са поставени 

върху получаването на спонтанни асоциации и представи за 

основните проявления на сивата икономика. За установяване на 

количествените параметри на сивите практики са зададени серия от 

въпроси за измерване нивата на включеност на хората в конкретни сиви 

практики. 

2. Към работодателите и работниците/служителите е приложен по-

разгърнат подход. Освен набирането на спонтанни асоциации и 

                                                 
119 Идеята за обяснението на представите на населението като силно хиперболизиран образ на 
икономическата реалност принадлежи на А. Накова-Манолова, която в качеството са на експерт по 
проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” извърши определен обем от 
анализи. 
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представи за сивата икономика, лицата са помолени да направят оценки 

за степента на разпространение на 18 сиви практики в браншовете, в 

които същите тези лица работят. По този начин са получени конкретни 

оценки за количествените измерения на 18-те сиви практики. Описаният 

подход е използван при поредицата от изследвания и по този начин са 

генерирани динамични редове за всяка една наблюдавана сива 

практика, а това от своя страна направи възможно очертаването на 

браншовите и регионалните измерения на сивата икономика. 

Анализът на събраните емпирични данни показа, че за реконструирането 

на проявленията на „икономиката в сянка“ и тяхното отражение в общественото 

мнение е целесъобразно да се разграничат следните три основни области на 

сиви/сенчести практики в българския икономически живот: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 5.1. Области на типичните сиви практики в 

българския икономически живот 
 

 

Спецификата на сивите практики в трите дефинирани основни области е 

предмет на самостоятелно разглеждане, тъй като тяхната честота и 

разпространение са изследвани с помощта на национално представителни 

изследвания сред населението, работодателите и работниците/служителите. 

Специфични и по своему уникални са и съдържателните характеристики на 

установените типични сиви практики. 

1. Сиви практики в трудовоправните и 

осигурителните отношения 

2. Сиви/сенчести практики при прилагането на 

финансовото законодателство 

3. Сиви/сенчести практики при прилагането на 

данъчното законодателство 
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А. Сиви практики в трудовоправните и осигурителните отношения 

Трудовоправните и осигурителните отношения са една от областите с най-

висока степен на прилагане на сиви практики. Наблюденията и емпиричните 

изследвания показват, че нарушенията се извършват по следните основни линии: 

1. Наемане на лица без трудов договор. 

2. Наемане на лица на договор с фиктивни клаузи. Най-честият вариант 

на такива договори е наемането на лица на договор за по-малка сума 

от реално получаваната и необлагаемо кешово доплащане „на ръка“. 

3. Заплащане на възнаграждение, по-малко от минималната работна 

заплата за страната. 

4. Нередовно изплащане на трудовото възнаграждение. Практиката е 

сива, тъй като нарушава клаузата в трудовия договор, фиксираща 

размера на ежемесечно получаваното възнаграждение и честотата 

на неговото изплащане. 

5. Социално и здравно осигуряване върху по-ниски суми от реално 

получаваните. 

6. Работа на трудов договор, но липса на социално и здравно 

осигуряване. 

7. Удължено работно време без допълнително заплащане за положения 

труд. 

8. Работа при вредни  и опасни условия на труд. 

9. Нарушено право на отдих, почивка и отпуска. 

В рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната 

икономика“ тези девет практики са обект на наблюдение чрез поредицата от 

реализирани социологически изследвания сред работодателите и 

работниците/служителите. Първото цялостно измерване на стойностите на 

деветте показателя е през 2010 г., а последното актуално изследване е през 

септември/октомври 2014 г. 

Данните позволяват да се направи общата констатация, че 

неформалността е изключително гъвкава, динамична и рефлексивна. 

Доказателство за това са настъпилите промени в структурата на сивите практики 

за относително краткия наблюдаван времеви период от четири години. Всяка 

промяна в институционалната среда води до промяна и адаптиране на сивите 
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практики спрямо променената среда. Но неформалността като принцип за 

осъществяване на икономически дейности и съзнателно „дублиране“ на 

официално регламентираните дейности се запазва - променят се структурата 

на сивите практики и относителните им дялове спрямо общия континуум от 

икономически дейности. Упоритата вкорененост на сивите практики в 

трудовоправните и осигурителните отношения изисква целенасочено изследване 

и обяснение - несъмнено важно е да се изяснят причините и мотивите на лицата, 

участващи в сиви практики в трудовоправните и осигурителните отношения. 

Очевидното обяснение за широкото разпространение на този вид сиви практики е 

в кратковременните изгоди и за двете страни, които са непосредствено 

въвлечени в сивите практики в трудовоправните и осигурителните отношения - 

работодателите намаляват разходите за труд, а наетите лица получават по-

големи нетни суми за положения от тях труд. Но зад това очевидно обяснение 

стоят и други, по-силни мотиви и тяхното своевременно и адекватно разкриване е 

от ключово значение за задълбочаване на социологическия анализ. 

Б. Сиви практики при прилагането на финансовото законодателство 

Другата относително широко разпространена област на сиви практики е 

свързана с прилагането на финансовото законодателство. Става въпрос за 

специфични нарушения на наредбите за реда и начина на осчетоводяване на 

реализираните от стопанските субекти икономически действия. За разлика от 

сивите практики в трудовоправните и осигурителните отношения120, тази група 

сиви практики е типична предимно за стопанските субекти (фирми, 

предприятия, холдинги и други). Нарушенията на финансовото 

законодателство се извършват по повод отчитането на реално извършените от 

стопанските субекти действия по осъществяването на предмета на дейност. В 

контекста на разработената и приложената методология за емпирично изучаване 

на „икономиката в сянка“, в областта на спазването на финансовото 

                                                 
120 Сивите практики в областта на трудовоправните и осигурителните отношения се „споделят“ 
между работодателите и наетите лица. Макар че непосредствени извършители на този тип сиви 
практики са работодателите, те не могат да се реализират без изричното съгласие (активно или 
пасивно) на наетите лица. Така например, в немалко случаи наетите лица са иницииращата страна 
за несключване на договор между работодателя и наетото лице, или за работа на договор с 
фиктивни клаузи. 
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законодателство са идентифицирани и наблюдавани следните конкретни сиви 

практики: 

1. Неиздаване на финансови документи (фактури и касови бонове). 

2. Отчитане на по-ниски обороти от действителните. 

3. Отчитане на по-ниски разходи от действителните. 

4. Преобладаващо кешови разплащания пред банковите трансфери. 

5. Спечелване на обществени поръчки или европейски проекти с нагласен 

конкурси или търг. 

6. Даване или получаване на подкупи. 

Първите три сиви практики се отнасят пряко до отчитането на 

финансовите резултатите от дейността, която стопанските субекти реализират в 

рамките на определен времеви период. Данните за поведението на 

работодателите по отношение неиздаването на финансови документи и 

неосчетоводяването на извършваните операции се наблюдават с повишен 

интерес, тъй като са пряка индикация за склонността на даден стопански субект 

към прилагане на сиви практики. 

Предпочитането на кешови разплащания пред банкови трансфери също се 

тълкува като косвен индикатор за наличие на сиви елементи в дейността на 

стопанските субекти, тъй като емпиричните наблюдения сочат, че сивата 

икономика оперира изключително и главно с безотчетни пари, което налага 

извършването на кешови разплащания. Практиката „спечелване на обществени 

поръчки или европейски проекти с нагласени търгове“ също е отнесена към 

сивите практики в областта на финансовото законодателство, тъй като 

нагласените конкурси по правило са свързани със заплащане на безотчетни пари 

„на ръка“ или казано другояче извършването на корупционни действия. В тази 

връзка тук е добавен и индикаторът „даване или получаване на подкупи“, което 

също се разглежда като типична сива практика. 

В. Сиви практики при прилагането на данъчното законодателство 

Третата група от сиви практики е свързана със спазването на данъчното 

законодателство. По своята същност, тези сиви практики са пряко свързани с 

предходно разглежданата група - сивите практики при спазването на 

финансовото законодателство. Развивайки най-често срещаните нарушения в 
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тези две области, в тази част се привеждат емпирични данни за честотата на три 

достатъчно често срещани сиви практики: 

1. Укриване на мита, акцизи и данъци. 

2. Източване на ДДС. 

3. Нелегален внос или износ. 

За разлика от предходните две групи сиви практики, включените в третата 

група сиви практики са инкриминирани. Това означава, че лицата, извършващи 

описаните деяния, подлежат на съдебно преследване. Укриването на данъци, 

акцизи и мита, източването на ДДС и нелегалният внос или износ са включени в 

системата от индикатори за изследването на сивите практики с изричната 

уговорка, че тези три сиви практики са на границата между сивата и черната 

икономика. Затова при проведените изследвания сред работодателите и 

работниците/служителите предварително се прие, че по тези три показателя най-

вероятно ще има високи дялове неотговорили или избрали отговора „не мога да 

преценя“. Емпиричните данни потвърдиха тези опасения. 

В хода на изследванията през периода 2010-2014 г. се потвърди 

допускането, че работодателите са най-добре информирани за същността и 

обхвата на сивите практики - както като цяло за българската икономика, 

така и конкретно за браншовете, в които работят. Работниците/служителите 

също са незаменим източник на емпирична информация, но по други 

аспекти - например, когато става дума за установяване на реалната 

включеност на лицата в сиви практики , за измерване на психологическата 

готовност на лицата за включване в сиви практики, за установяване на 

мотивационните процеси, с които е съпроводено решението за включване в 

сиви практики и т.н. 

Г. Други три области на сиви практики 

Сивите практики дублират всички основни елементи на производствено 

технологичния процес по създаването и разпределението на стоки/услуги. 

Анализът на събраната при дълбочинните интервюта сред работодателите и 

регионалните фокус групови дискусии емпирична информация показва, че 

освен разгледаните три основни области на сиви практики, при 

осъществяването на икономическите дейности възникват сиви практики и в 
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други три области: 

1) Създаване на организационни предпоставки за реализирането на 

стопанско поведение; 

2) Генериране на суровини и материали, необходими за осъществяването 

на предмета на дейност; 

3) Пласмент и дистрибуция на произведените стоки/услуги. 

Създаване на организационни предпоставки за реализирането на 

стопанско поведение. За тази област на сиви отношения говорят единствено 

някои руски автори (Радаев, 2001: 8). В българската изследователска литература 

въпросът е поставен съвсем наскоро (Ченгелова, 2013: 171-172). Сиви практики в 

тази област могат да възникнат по отношение на практически всички елементи 

от създаването на организационни предпоставки за стартирането и 

реализирането на стопанско поведение: придобиване на права на собственост 

върху производството, легализиране и лицензиране на дейността, технологично 

обезпечаване, изграждане на мениджърски структури. Наемането на персонал 

също би могло да се отнесе към тази област, но в рамките на възприетия тук 

теоретичен модел за природата и механизмите на проявление на сивите 

практики, регламентирането на отношенията между работодателя и наетите 

лица се отнася към групата на сивите практики в трудовоправните и 

осигурителните отношения. 

Другите две области (генериране на суровини и материали, необходими 

за осъществяването на предмета на дейност и пласмент и дистрибуция на 

произведените стоки/услуги) до този момент не са били предмет на 

теоретичен или емпиричен изследователски интерес. Практически липсват 

опити както за описанието им в специализираната литература, така и за 

емпиричното им изследване. 

Реализираните през 2010 г. дълбочинни интервюта121 и фокус групови 

дискусии122 показват, че игнорирането на сивите практики в посочените три 

области е огромна грешка, тъй като по този начин се пропуска значителен 

                                                 
121 През 2010 г. са проведени 440 дълбочинни интервюта с работодатели от 11-те пилотни бранша 
за проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. 

122 Реализирани са седем фокус групови дискусии със заинтересованите страни на местното 
икономическо развитие, работодатели, представители на местната власт, НПО и др.  
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спектър от широко прилагани сиви практики. При това тук не става дума за 

допълващи или незначими сиви практики - анализът на наличната емпирична 

информация показва, че възникващите в тези три области сиви практики играят 

ролята на предопределящи фактори за прилагането на сиви практики в процеса 

на производство и реализиране на стоки/услуги. 

Дали даден стопански субект ще функционира в съответствие с 

формалните правила или ще избере да прилага сиви практики е въпрос, 

който се решава още на етапа на създаването на този субект. Според 

работодателите, за изрядността на една фирма може да се съди още на етапа, 

когато фирмата легитимира своето съществуване като търговски субект. 

Стартирането на бизнес е свързано с изпълнението на съвкупност от действия по 

регистриране на новосъздаващия се стопански субект - избор на конкретен вид на 

нови субект и произтичащите от това изисквания за легализиране на субекта, 

заплащане на административни такси; получаване на серия от документи и 

регистрации, удостоверяващи създаването на нов стопански субект (в това число, 

регистрация по БУЛСТАТ, създаване на банкова сметка, регистрация като 

данъчно отговорно лице и т.н.). Този процес протича паралелно с установяването 

права на собственост123 и разпределението на отговорностите по отношение 

управлението на създаващия се субект. 

Една част от субектите се създават с ясното намерение да останат 

скрити от закона - те не се регистрират и още при своя старт възприемат модела 

на „тихи и незабележими“ пазарни субекти. Типичен пример за такива скрити 

субекти се откриват в туризма, млекопреработването, дървопреработването, 

парфюмерията и козметиката, даването на частни уроци и т.н. Тези фирми като 

правило не наемат многочислен персонал, извършват една или няколко дейности, 

като поради факта, че официално не съществуват, целият спектър от 

извършваните от тях действия остават нерегистрирани и неотчетени пред 

държавата. Характерно за тях е, че в голяма част от случаите извършват 

принципно разрешени от закона дейности - например, отдават стаи под наем 

на туристи, извършват шивашки или обущарски услуги, произвеждат млечни 
                                                 
123 Радаев, описвайки руската действителност и по-точно 90-те години, прави извод, че има 
множество сенчести практики на етапа на придобиване на права на собственост, включително 
прилагане на груба сила и бандитски методи за отнемане на правата на собственост на вече 
съществуващи стопански субекти (Радаев, 2001: 8-9). 
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продукти, занимават се с добив на дървена суровина и производство на дребни 

изделия от дърво, произвеждат козметични продукти или артикули от типа 

битова химия и т.н. И макар че реално извършват разрешени от закона дейности, 

пред лицето на закона те са нарушители - веднъж, поради това, че не са спазили 

действащото законодателство за откриване и лицензиране на стопанска дейност, 

и втори път, заради това, че нарушават правилата за осчетоводяване и отчитане 

на извършваните от тях дейности, като не плащат патенти, такси или данъци. В 

крайна сметка, скритите124 икономически субекти попадат в капана на 

нелегитимността - макар че не извършват забранени от закона дейности, те са 

нарушители и подлежат на съдебно преследване, ако действията им станат 

известни на данъчните или разследващите органи. 

Практиката показва, че все пак преобладаващата част от стопанските 

субекти (над две трети) полагат необходимите усилия и създават изрядно 

стартово фирмено лице125. Те са видими за правния свят и стават част от 

търговските регистри. Формално погледнато, на този първи етап те са спазили 

основните изисквания за легализиране своята дейност. Веднъж създадени, 

стопанските субекти поемат различен път. На браншово ниво, всяка новопоявила 

се фирма е обект на внимателна преценка от страна на работещите в бранша. 

Много бързо става ясно дали новата фирма ще „играе по закона“ или не: 

 Първата разграничителна линия е по отношение придобиването на 

лицензии, патенти или софтуерни продукти, необходими за 

осъществяване предмета на дейност. Част от новосъздадените 

фирми търсят начини за избягване плащането на такси за 

необходимите лицензионни режими, „спестяват“ от закупуване на 

патенти или необходимите им технологии, сдобиват се с технологии по 

                                                 
124 Тук не се включват субектите, извършващи забранени от закона дейности. Техните действия по 
дефиниция се отнасят към черната или криминализираната икономика. 

125 Специфична разновидност са стопанските субекти, които се създават с намерение да се 
специализират в „източването на ДДС“ - така наречените „кухи фирми“. Тези фирми притежават 
всички задължителни атрибути на легитимно съществуващите субекти - те са регистрирани 
според действащото законодателство, имат изградени офиси, наемат персонал и осчетоводяват 
своите дейности. Характерна особеност на тези фирми е, че реално те не извършват никаква 
дейност - те осчетоводяват несъществуващи продажби, несъществуващ внос/износ, неположен 
труд и т.н. Целта е „източване на ДДС“. След непродължителен период от време този тип фирми 
обявяват несъстоятелност, „фалират“ и приключват дейността си. На тяхно място се регистрират 
нови субекти, които продължават схемите по източване на ДДС.  
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неформален начин, копират или имитират търговски марки. 

Действията от този род са специфичен вид сиви практики, чрез които се 

цели спечелване на сравнителни предимства, най-важните сред които 

са бързо спечелване на пазарни ниши с цената на минимално вложен 

първоначален капитал и предлагането на конкурентен продукт - 

разпознаваем и добре котиращ се. Този вид сиви практики се прилагат 

практически във всички браншове, в които е необходимо закупуването 

на патенти или създаването на собствени марки. Примери за такива 

браншове са информационните технологии, електротехника и 

електроника, парфюмерия и козметика, млекопреработването. И тъй 

като реално става дума за кражба на интелектуална собственост, този 

вид сиви практики се намират на границата между сивата и черната 

икономика; 

 Втората разграничителна линия е по отношението закупуването на 

суровини и материали, необходими за осъществяване предмета на 

дейност. В зависимост от това в кой бранш работи фирмата, 

възможностите за сиво генериране на необходимите суровини и 

материали са коренно различни. Ако да речем фирмата работи в 

машиностроителния бранш, ще трябва да си намери доставчици на 

металите, сплавите, веществата за тяхната обработка и т.н., което в 

повечето случаи налага сключването на официални договори с 

фирми/предприятия, добиващи метали или съответните сплави. Ако 

обаче фирмата е в млекопреработващия бранш, основната необходима 

суровина е млякото. Тук вече ситуацията е коренно различна - 

проблемът е, че повечето от животновъдите са дребни собственици на 

животни и предпочитат млякото да бъде изкупувано без отчетни 

документи. Същностният проблем на бранша е, че малка част от 

фермите отговарят на европейските изисквания за отглеждане на 

животните, както и на изискванията за качеството на млякото. По тази 

причина фермерите предпочитат млякото да се изкупува по 

неформален начин. Според оценки на експерти от бранша, само около 

30% от суровината се осчетоводява. Останалите 70% се закупуват „на 

сиво“ и с това се поставя начало на „сивия път“ на млечните продукти. 
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Друг типичен пример за закупуване на суровини не-по-правилата е в 

бранш парфюмерия и козметика. Гаражните производства като 

правило работят със суровини-заместители на тези, които би следвало 

да се използват, и произвеждат продукти-ментета, които се реализират 

на чувствително по-ниски цени. По преобладаващо „сив начин“ се 

закупуват суровините за дърво-преработването, както и за определен 

вид строителни дейности; 

 За целите на редица производства е необходим внос на суровини или 

материали, както и на вещества за тяхното обработване. Тук също 

се прилагат редица сиви практики, свързани с некоректното 

отчитане на реално извършените операции по вноса. Следствието 

от това е неплащането на мита, акцизи и такси, с което държавната 

хазна директно се ощетява; 

 Проблемът обаче е и друг: в редица от тези случаи се внасят 

второкачествени или още по-ниско качествени суровини, като 

целта е да се занижи фактическата стойност на внесените 

суровини и да се платят по-ниски мита. Независимо дали фирмата 

притежава лиценз и произвежда патентовани търговски марки, 

използването на нискокачествени продукти води до създаването на 

стоки с понижено качество. 

 

 

Веригата на такъв тип производство изглежда по следния начин: 
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Фигура 5.2. Верига на производството, стартиращо с некачествени 

суровини/материали 

 

 

 Третата разграничителна линия се отнася до начина, по който се 
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множество сиви практики, известни още като сиви практики в областта 

на трудовоправните и осигурителните отношения. Тяхното емпирично 

изследване е относително най-лесно осъществимо и поради това те се 

най-добре изучената област от сивите практики. Практиката показва, 
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осигурителните отношения, това понижава разходите за труд и 

„освобождава“ финансов ресурс, който се преразпределя и използва за 

други „сиви цели“, например за закупуването на суровини „на сиво“. 

Когато някой работодател наема лица на договори с фиктивни клаузи 

или изобщо без договори, означава автоматично, че този работодател 

извършва сиви практики и по отношение на спазването на финансовата 

дисциплина и спазването на данъчното законодателство. Не би могло 

да е другояче, тъй като производственият процес има своята логика и в 

тази логика извършването на едно сиво действие автоматично води до 

необходимостта от извършване на следващо сиво действие. Например, 

ако наетите лица се осигуряват на една сума, но допълнително им се 

заплаща необлагаем кеш, това означава, че работодателят трябва да 

разполага с тези допълнителни средства. От какъв източник биха 

дошли такива средства? Най-вероятно от „спестени“ данъци, акцизи, 

мита - ако да речем една част от продажбите не се фактурират, или се 

заплащат по-ниски от реално дължимите мита или акцизи, се 

генерират „свободни от данъци“ средства, които могат да се използват 

за покриване на други разходи; 

 Четвъртата разграничителна линия е по отношение пласмента/ 

дистрибуирането на произведените стоки или услуги. Изрядните 

фирми са заинтересовани техните стоки да бъдат реализирани чрез 

официални договорни отношения, в това число да са продавани в 

официалната търговска мрежа. Ако обаче в процеса на производство на 

стоките/услугите са приложени сиви практики, много е вероятно 

реализирането на стоките също да бъде обременено със сиви елементи. 

Ако например при производството на дадена стока е използван „сив 

труд“, разходите за труд ще са по-ниски, а това вероятно ще подтикне 

работодателя да формира по-ниска крайна цена. Така на пазара 

едновременно ще се появяват идентични по функции стоки, но с 

различна пазарна цена. Практиката сочи, че в тези случаи клиентът 

избира продуктът с по-ниската цена. В крайна сметка, използвалият 

„сив труд“ работодател се оказва в печеливша позиция в сравнение с 

изрядния, който по необходимост е формирал по-висока пазарна цена и 
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в резултат е продал по-малки количества, т.е. реализирал е по-ниска 

печалба. Ако освен „сив труд“ работодателят е използвал и суровини с 

по-ниско качество, това ще доведе до още по-чувствително занижаване 

на цената на стоката. И в този случай печеливш се оказва този, който 

предлага стока на по-ниска цена. Ето как се оказва, че изрядните 

работодатели понасят щети за това, че спазват правилата. Освен 

описаните случаи, продуктите-менте се реализират и по неформален 

начин - най-вече под формата на тротоарна или гаражна търговия. В 

немалко случаи тези продукти се реализират и в официалната 

търговска мрежа, приети на консигнация; 

 Петата разграничителна линия се отнася до спазването на 

финансовата дисциплина и финансовото законодателство. Това са 

всички тези сиви практики, в резултат на които не са издават 

финансови документи за реализираните продажби, отчитат се по-ниски 

обороти от действителните и по-високи разходи от действителните. В 

резултат от тези действия данъчно отговорните субекти внасят по-

ниски данъци от реално дължимите, което по същество е и шестата 

разграничителна линия за сивите субекти - нарушенията на 

данъчното законодателство. „Спестените“ средства от невнесени 

данъци се използват за извършването на следващия цикъл от 

производство със сиви елементи. Така веднъж започнал да прилага 

сиви практики, работодателят се оказва в омагьосан кръг и бива 

завлечен в капана на нелегитимността. 

В крайна сметка може да се обобщи, че сивите практики възникват и се 

реализират в шест области, касаещи основните аспекти от извършването на 

конкретна икономическа дейност. 

Взаимовлиянията между сивите практики в шестте области са 

визуализирани в следващата Фигура 5.3.: 
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Фигура 5.3. Области на най-разпространените сиви практики в българския икономически живот 

 

 

3. Сиви практики в трудовоправните и 

осигурителните отношения 

 

5. Сиви практики в прилагането на фискалното 

законодателство 

 

СИВИ ИЛИ СКРИТИ 

ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИ 

 

4. Сиви практики в пласмента и 

дистрибуирането на произведените стоки/услуги 

 

6. Сиви практики в прилагането на данъчното 

законодателство 

1. Сиви практики при създаването на 

организационни предпоставки и условия за 

стартиране и реализиране на стопанско поведение. 

В това число, закупуването на лицензии, патенти, 

софтуерни продукти 

 

2. Сиви практики при закупуване на суровини и 

материали, необходими за осъществяването на 

предмета на дейност 
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§2.Актуални оценки на работодателите за сивите практики в България 

Един от най-трудно измерваните индикатори при емпиричното изследване 

на „икономиката в сянка“ е установяването на обхвата на сивите практики. За да 

се намери решение на проблема, при емпиричното изследване на обхвата на 

сивите практики в България са търсени два типа оценки: 1) оценки за нивото на 

„икономиката в сянка“ към момента на провеждане на изследванията и 2) оценки 

за тенденциите в относителните дялове на „икономика в сянка“. Оценките за 

тенденциите играят ролята на контролен въпрос по отношение на оценките за 

нивото на „икономиката в сянка“, но ключов е въпросът за обхвата на сивия 

сектор. 

2.1. Оценки за обхвата на сивите практики 

При провеждането на поредицата изследвания126 по проект „Ограничаване 

и превенция на неформалната икономика“ работодателите се откроиха като 

категорията респонденти с най-точни оценки за обхвата на сенчестите 

икономически практики. Прецизни и изключително точни са работодателските 

оценки както за обхвата на сивите практики в националната икономика като 

цяло, така и за браншовите им лица. 

С оглед очертаването на динамиката и актуалните тенденции в 

разпространението на сенчестите икономически практики, във Фиг. 1 са 

визуализирани средните на оценките на работодателите за обхвата на 

„икономиката в сянка“ у нас през 2010, 2012, 2013 и 2014 г. Сравнителният анализ 

на оценките на работодателите за нивото на сенчестия сектор в страната през 

периода 2010-2014 г. показва, че установената през 2013 г. устойчива тенденция 

за намаляване на относителния дял на сенчестия сектор в националната 

икономика се запазва и през 2014 година: 

 Според проведените през 2010 г. представителни браншови 

изследвания в 11-те пилотни за проекта браншове, обхватът на сенчестия 

сектор в националната икономика е бил 42,2%; 

                                                 
126 Освен сред работодателите, в рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната 
икономика“ са проведени серия изследвания сред населението и сред наетите лица. 
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 Според измерванията сред работодателите от 11-те бранша през 

октомври 2012 г., делът на сенчестия сектор в национален план е намалял 

с 5,4% и е приел стойност 36,8%; 

 Проучването от септември - октомври 2013 г. сочи, че според 

работодателите от 11-те пилотни бранша обхватът на неформалната 

икономика е 33,6%. Това означава, че в сравнение с 2012 г. неформалният 

сектор е намалял с 3,2%, а спрямо 2010 г., приета за изходна база на 

измерванията по настоящия проект, намалението е 8,6%; 

 Работодателските оценки от попълването на информационната база 

данни от 2014 г. показват, че нивото на сивите практики продължава да 

намалява, като средната оценка за обхвата на неформалната икономика 

през 2014 г. е 32,3%. Виж Фиг. 5.4: 

 

 
Фиг. 5.4. Оценки на работодателите от 11-те пилотни бранша за 

относителния дял на „икономиката в сянка“ в България през 2014 г. в 
сравнение с 2010 г., 2012 г. и 2013 г. 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, национално 
представителни изследвания сред работодателите, 2010, 2012, 2013 и 2014 г.  

 

Предвид деликатността на този тип оценки, изрично подчертаваме, че 

цитираните оценки са получени като резултат от лични впечатления на 

изследваните съвкупности и нямат претенциите да оценяват нивото на сенчестия 

сектор като относителен дял от БВП. Представените оценки визират обхвата на 

сенчести практики сред съвкупността от икономически дейности, реализирани от 

стопанските субекти в страната. 
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За достоверността на получените оценки свидетелстват други две 

паралелни изследвания, проведени от международни изследователски екипи 

през 2014 г. 

Първото изследване е на френския Икономически и социален съвет 

(оповестено през юни 2014 г.). Експертите от френския Икономически и социален 

съвет алармират, че България има най-висок дял (31,9%) на сивия сектор в 

икономиката си от всички страни в ЕС. Според оповестените данни, през 2014 г. 

делът на сивата икономика е най-нисък в страни като Австрия – 7,6% от БВП. 

Следват Люксембург с 8,2%, Холандия с 9,5%, Великобритания с 10,1%, Франция с 

10,8%, Ирландия, Германия и Финландия съответно с 12,7% и по 13,3 %. След 

България с най-висок дял на сива икономика са Румъния с 29,1%, Литва с 28,5%, 

Естония с 28,2% и Латвия с 26,1%. Според този доклад основните фактори, които 

стимулират сивата икономика са масовата безработица, икономическата криза, 

бедността, данъците, които увеличават разходите за труд, и силната 

конкуренция, която се отразява на резултатите на компаниите. 

Второто изследване е на компанията за кредитни карти Виза. Според него, 

недекларираната икономическа дейност, известна като „сива икономика“, в 

Европа е намаляла през 2013 г. до 19,0% от декларираното производство спрямо 

19,3% през 2011 г. Изследването показва още, че благодарение на подобрената 

икономическа среда и прилагането на мерки за борба с измамите, през 2014 г.  

паралелната икономика може да е най-малката от десет години насам и да 

възлиза на около 18,5% от общия БВП на ЕС, Норвегия, Швейцария, Турция и 

Хърватия. Строителството и търговията са секторите с най-голям дял на 

недекларирания труд и плащания, се казва още в изследването. Изследването 

стига до извода, че явлението е много по-широко разпространено в Източна и 

Централна Европа, като паралелната икономика в България (30,0%) , а също и в 

Хърватия, Естония и Литва възлиза на близо 30% от БВП. За да изчислят 

размерите на сивата икономика, учените основават изчисленията си върху 

макроикономически данни и статистически прогнози. 

В този контекст, средните оценки на работодателите за нивото на 

сенчестите практики в икономиката в България са не само реалистични, но с 

изключително високо ниво на достоверност. 
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2.2. Оценки за актуалните тенденции в обхвата на сивите практики 

Друг, дори в известен смисъл по-съществен аспект от изследванията сред 

работодателите, са техните оценки за тенденциите в разпространението на 

„икономиката в сянка“ в България. Ако трябва да бъдем коректни, всяко 

проучване е една момента „снимка“ на състоянието на изследвания признак - 

така, както е видян и оценен към момента на проучването. Само по себе си това 

знание е интересно, но за да има управленска стойност, е необходимо да се види 

каква е динамиката в развитието на изучавания обект. В този смисъл, далеч по-

важни и когнитивно полезни са оценките на работодателите за тенденциите в 

нивото на сенчестите икономически практики през наблюдавания период. 

При двете представителни изследвания - през септември/октомври 2012 г. 

и през септември/октомври 2013 г., въпросът към работодателите е зададен така, 

че да се установи в сравнение с предходната година в каква посока е настъпило 

изменение в обхвата на сенчестите практики. Идентичен въпрос е задаван и при 

изследването през 2010 г., но тогава предмет на оценка е била тенденцията в 

обхвата на неформалната икономика за периода 2009-2010 г. При изследването 

през 2014 г. е потърсен друг тип знание - сравнителна оценка за нивото на 

„икономиката в сянка“ у нас по отношение на периода 2009 - 2010 г. Това вече е 

съвсем друга времева перспектива, която дава възможност да се идентифицират 

тенденциите за периода 2009-2014 г. Получените данни са представени в Таблица 

5.4.: 

Таблица 5.4. 
Оценки на работодателите за тенденциите в обхвата на сенчестите 

икономически практики в България през периода 2009-2014 г. 
Тенденции: Оценки на 

работодателит
е за периода 
2009-2010 г. 

Оценки на 
работодателит

е за периода 
2011-2012 г. 

Оценки на 
работодателит

е за периода 
2012-2013 г. 

Оценки на 
работодателите 

за 2014 г. в 
сравнение с  

периода 2009-
2010 г. 

Делът на сивата 
икономика е нараснал 37,7 24,8 

 
29,5 

 
17,0 

Делът на сивата 
икономика се е свил 16,2 30,0 

 
19,3 

 
37,0 

Няма осезаема 
промяна 

34,4 33,6 
37,5 32,2 

Не могат да преценят 
11,6 11,6 13,6 13,8 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национални представителни изследвания сред работодателите, 2010, 2012, 2013 и 2014 г. 
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Сравнителният анализ на представените в Таблица 5.4. данни показва, че 

оценките на работодателите по този показател са динамични и отразяват реално 

протичащите социално икономически процеси в страната като цяло. Детайлният 

анализ на данните показва, че: 

 През 2010 г. сред оценките на работодателите са преобладавали 

(37,7%) тези, според които тенденцията е била за увеличаване на 

сенчестия дял в националната икономика. За свиване на този дял са 

говорили 16,2% от работодателите, а 34,4% са преценили, че в сравнение с 

2009 г. няма видима промяна в статуквото; 

 През 2012 г. структурата на оценките на работодателите е коренно 

променена: оформят се три по-значителни ядра от оценки. От една страна, 

това са лицата (33,6%), считащи, че има запазване на статуквото - според 

тях през 2012 г. нивото на сивия сектор е такова, каквото е било и през 

2011 г. Но в същото време, също около една трета от работодателите 

(30,0%) считат, че през 2012 г. „икономиката в сянка“ се е свила в 

сравнение с нивото от 2011 г. 24,8% от работодателите са на мнение, че за 

оценявания период е налице нарастване на сенчестия сектор; 

 През 2013 г. са преобладавали оценките на работодателите за 

запазване на статуквото на нива от 2012 г. Това мнение е подкрепено от 

37,5% от работодателите. Това на практика означава, че през 2013 г. сред 

работодателите е доминирало мнението за запазваща се тенденция за 

постепенно редуциране на сенчестите икономически практики в 

националната икономика; 

 Данните от 2014 г. потвърждават тази тенденция. Според мнението 

на 37,0% от работодателите, през 2014 г. в сравнение с 2009-2010 г. 

относителният дял на сивата икономика се е свил. Само 17,0% считат, че е 

налице процес на увеличаване на сивите практики у нас. Не бива да се 

подценява обаче фактът, че според близо една трета от работодателите 

(32,0%) през 2014 г. не е настъпила осезаема промяна в нивото на 

сенчестите практики у нас. 

Представените оценки индикират процес на редуциране на „икономиката в 

сянка“ у нас, като тази тенденция е започнала през 2012 г. и се проявява още по-

отчетливо и през 2014 г. Според работодателите е налице устойчива тенденция 
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на ограничаване на сивите практики Тази тенденция не само се запазва и през 

2013 г., но още по-ясно се проявява през 2014 г., което е индикация за 

настъпилите позитивни промени в икономическото поведение на 

работодателите. 

Ако се конкретизират на браншово равнище, оценките за тенденциите в 

обхвата на сенчестите практики в националната икономика получават следната 

интерпретация (Фиг. 5.5, Фиг. 5.6. и Фиг. 5.7.). Сравнението между илюстрираните 

браншови оценки за 2012 г. и 2013 г., от една страна, и за периода 2014 г. спрямо 

2009- 2010 г. от друга страна позволява по-ясно да се откроят актуалните 

тенденции и промените в оценките на работодателите. 

Ситуацията през 2012 г. (Фиг. 5.5): Данните показват, че през 2012 г. в два 

от традиционно сочените за най-силно натоварени със „сиви“ практики бранша 

(50% от бранш туризъм и 41,7% от бранш здравеопазване) са регистрирани най-

високите дялове работодатели, считащи че неформалната икономика е намаляла. 

Други два бранша (37,5% от бранш небанкови финансови услуги и 28,0% от 

бранш полиграфия) също формират относително високи дялове на работодатели 

с мнение за понижаващ се сив сектор у нас. На този фон изненадващо 

работодателите от бранш пощенски услуги са застъпили категорично мнение 

(според 62,8%), че сенчестата икономика у нас продължава да расте. 

 

 

Макар и не така консолидирано, това мнение се подкрепя и от 

работодателите от бранш парфюмерия и козметика (34,6%) и от бранш 

информационни технологии (34,5%): 
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Фиг. 5.5. Оценки на работодателите от 11-те пилотни бранша за 
тенденциите в обхвата на сенчестите практики в икономиката на 

България през 2012 г. 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, национално 

представителни изследвания сред работодателите, 2012г.  

 

В крайна сметка, най-песимистичните оценки за тенденциите в обхвата на 

сенчестите практики у нас се правят от работодателите от бранш пощенски 

услуги, които виждат ситуацията в „черно-бели“ тонове и считат, че е налице ръст 

в сенчестия сектор. Най-оптимистично настроени се оказват работодателите от 

бранш туризъм, които оценяват ситуацията като значително подобрена в 

сравнение с 2011 г. От бранш здравеопазване заемат най-умерената позиция като 

преценяват, че едновременно установяват две сдържащи тенденции: както 

тенденция за запазване на статуквото, така и тенденция за недопускане на 

разрастване на проявленията на сенчестата икономика в страната. Това говори за 

общ процес на овладяване на ситуацията и обръщане на кривата - от ръст на 

„икономиката в сянка“ (до 2010-2011 г.) към постепенното й редуциране, 

проявяващо се по-отчетливо от 2012 г. насам. 

Ситуацията през 2013 г. е видимо променена (Фиг. 5.6.): Най-напред, във 

всички браншове е налице увеличение на относителните дялове на 

работодателите, считащи, че през 2013 г. се е запазило статуквото от 2012 г. Тези 

дялове са най-осезаеми в бранш инфраструктурно строителство (62,1%), 

информационни технологии (46,7%) и полиграфия (39,3%). Силно различаващи 

се са оценките на работодателите от 11-те бранша за посоките на промяната, 
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доколкото има такава. Четири бранша изразяват позицията, че в сравнение с 2012 

г. е настъпило увеличение на сенчестата икономика: това са браншовете 

електротехника и електроника (60,7%), млекопреработване (40,0%), полиграфия 

(35,7%) и пощенски услуги (33,3%). В другите браншове дяловете на лицата, 

говорещи за увеличение на сивите практики, варират, но са не повече от 20%. За 

редуциране на сенчестите практики през 2013 г. се произнасят най-категорично 

от браншовете парфюмерия и козметика (40,0%), туризъм (28,1%), 

машиностроене (26,9%), здравеопазване (21,4%), информационни технологии 

(20,0%): 

 

 

Фиг. 5.6.. Оценки на работодателите от 11-те пилотни бранша за 
тенденциите в обхвата на сенчестите практики в икономиката на 

България през 2013 г. 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, национално 

представителни изследвания сред работодателите, 2013 г.  
 

 

През 2014 г.127 оценките са силно поляризирани и индикират разнопосочни 

процеси в отделните браншове, от които са получени работодателски оценки. 

Наличните данни са илюстрирани в следващата Фиг. 5.7.: 

 

                                                 
127 През 2014 г. към 11-те пилотни за проекта бранша са добавени още 5 нови, което е отразено 
при изследването през 2014 г. 
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Фиг. 5.7. Оценки на работодателите за тенденциите в обхвата на 
сенчестите практики в икономиката на България през 2014 г. в сравнение с 

периода 2009-2010 г. 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, национално 

представителни изследвания сред работодателите, 2013 г.  

 
 
 

Става ясно, че за разрастване на сивите практики в сравнение с 2009-2010 г. 

говорят корабостроителите (100%), рибопроизводителите (60,0%), бранш 

полиграфия (60,0%), бранш електроника и електротехника (35,2%), бранш 

небанкови финансови услуги ( 26,9%), бранш текстил (20,0%), бранш търговия 

(15,4%). Успоредно с това са налице ясно изразени относителни дялове от 

работодатели, които оценяват ситуацията като подобрена - редуциране на сивите 
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практики има според 84,6% от млекопреработвателите, 75,0% от работещите във 

фотоволтаичните предприятия, 53,8% от небанковите финансови услуги, 29,6% 

от машиностроенето, 25,0% от български мебелен тръст, 20,4% от електроника и 

електротехника. Не считат, че има видима промяна в ситуацията 58,3% от 

информационни технологии, 50,0% от дървопреработвателите, 48,8% от 

инфраструктурно строителство, 46,5% от машиностроенето, 44,4% от 

преработващата промишленост. Получените емпирични данни при изследването 

сред работодателите през 2014 г. потвърждават правотата на предходните ни 

допускания, че браншовите оценки за нивото на сенчестите икономически 

практики са отражение на ситуацията в браншовете. Ето защо разглеждаме 

получените оценки като индикация за настъпилите промени в 16-те изследвани 

браншове. От тази гледна точка става ясно, че в три от браншовете статуквото от 

2013 г. се е запазило, в други браншове е настъпило негативно развитие в посока 

увеличение на практики, а в трети е налице подобрение на ситуацията. В част от 

браншовете оценките не са консолидирани, което е израз на различното 

положение на икономическите субекти в браншовете. Примери за това са 

браншовете информационни технологии, пощенски услуги, небанкови финансови 

услуги, инфраструктурно строителство, в които са изразени повече от една 

тенденция. Всяка втора фирма от бранш информационни технологии говори за 

запазване на статуквото, а в една пета от работещите в бранша фирми има 

редуциране на сивите практики. 

Навлизането в тези детайли е необходимо с оглед прецизирането на 

действията и мерките за ограничаване/превенция на сенчестите икономически 

практики, защото емпиричните наблюдения и през 2014 г. потвърждават 

констатациите от 2010 г., че макар за всеки от изследваните браншове може да 

бъде изведена една водеща тенденция, действителността е изключително пъстра 

и често се случва (дори в рамките на едно и също селище) във фирмите от един и 

същи бранш да се наблюдават диаметрално противоположни тенденции. Това 

изисква внимателно вглеждане в детайлите и спецификите, което е 

необходимото условие прецизното настройване на инструментите, с които се 

работи дори в рамките на един и същи бранш. 
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2.3. Оценки за типичните сенчести практики в икономиката на 

България 

Анализът на оценките на работодателите за степента на разпространение 

на типичните сенчести практики у нас показва, че в сравнение с 2010 г. през 2014 

г. в картината на неформалността в България са настъпили сериозни промени. Те 

се изразяват в следното. 

Първо, запазва се тенденцията за задълбочаване на преструктури-

рането на нарушенията в областта на трудовоправните и осигурителните 

отношения. Тази тенденция бе установена през 2012 г., продължи да се 

засилва през 2013 г., а през 2014 г. я откриваме дори още по-отчетливо 

изразена: 

 През 2014 г. в сравнение с 2010 г. чувствително са намалели случаите 

на полагане на труд без какъвто и да е договор: докато през 2010 г. 

случаите на „много често и често полагане на труд без договор” са били 

28,4%, през 2012 г. техният относителен дял е спаднал до 21,6%, през 2013 

г. е на ниво от 23,9%, а през 2014 г. нивото драстично намалява до 7,5%. В 

сравнение с 2010 г. е налице спад от 20,9%; 

 Изследването през 2014 г. потвърждава и установената през 2013 г. 

тенденция за по-масово разпространение на сивата практика „работа на 

договори с фиктивни клаузи“, когато в договорите се фиксира заплащане 

за труд, близко или малко над минималния осигурителен праг, но 

допълнително на лицето се заплаща необлагаема сума пари. Така 

формално се спазва изискването трудовите отношения да се закрепват с 

договор, но въпреки това присъства сив елемент, тъй като на работника 

се заплаща и на „ръка”, а тази сума не се облага с данъци и върху нея се 

начисляват осигуровки. Данните показват, че през 2010 г. тази практика е 

била „много често и често срещана” според 17,9% от работодателите128, а 

през 2012 г. е била „много често и често срещана“ практика според 31,6% 

от работодателите. През 2013 г. делът на работодателите, считащи че 

практиката за работа на договор с доплащане на „ръка“ на необлагаем кеш 

                                                 
128 Цитираните в този параграф проценти са сумираните стойности на отговорите „много често“ и 
„често“. 
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е „много често и често срещана“, нараства два пъти и половина (от 17,9% 

през 2010 г. на 44,4% през 2013 г.); 

 През 2014 г. се наблюдава позитивно развитие по отношение на 

практиката, непосредствено произтичаща от работата с фиктивни 

договори - социалното осигуряване върху суми, по-ниски от реално 

получаваните. През 2013 г. беше отчетен двоен ръст на нарушенията по 

този показател в сравнение с 2012 г.: ако през 2012 г. социалното 

осигуряване на суми, по-ниски от реално получаваните, е било „много 

често“ срещано според 7,6% от работодателите и „често срещано“ според 

16,2% от работодателите, то през 2013 г. тези дялове нараснаха съответно 

до 12,5% и 25,8%. През 2014 г. обаче само 1,4% от работодателите 

съобщават, че тази практика се среща „много често“, а 19,1% - „често“. Така 

делът на практиката за социално осигуряване върху суми по-ниски от 

реално получаваните е общо 20,5% („много често“ и „често срещана“), 

което в сравнение с 2013 г. е със 17,8% по-малко. Логично, този спад е 

пряко следствие от намалението на случаите на наемане на лица на 

фиктивни трудови договори; 

Второ, данните от 2014 г. показват устойчиво запазване на 

тенденцията от 2012 г. и 2013 г. за намаляване на случаите на заплащане под 

минималното за съответния бранш: 

 Ако през 2010 г. според 16,5% от работодателите заплащането под 

минималното е било „честа практика”, а според други 6,9% - „много честа 

практика”, то през 2012 г. 8,8% от работодателите го извеждат като „честа 

практика” и само 2,8% - като „много често” срещано явление; 

 През 2013 г. намалението се запазва - заплащането под минималното 

е „честа практика” според 2,3% от работодателите, а „много честа 

практика” според 8,3%. Така че по отношение на този показател 

позитивната тенденция се запазва и през 2013 г.; 

 Още по-отчетливо е това намаление през 2014 г.: практиката за 

заплащане под минималното за съответния бранш се среща „много често“ 

само според 0,2% от работодателите и „често“ според 5,5% от тях; 

Трето, в рамките на изследванията предмет на специален интерес са 

данните за поведението на работодателите по отношение финансовата 
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дисциплина, в частност неиздаването на финансови документи и 

неосчетоводяването на извършваните операции: 

 Данните през 2010 г. показаха, че според 25,2% работодателите 

неиздаването на финансови документи е било „честа практика”, а според 

други 14,2% - „много често прилагана практика”. През 2012 г. 

относителните дялове на работодателите, считащи че неиздаването на 

финансови документи е честа или много честа практика са драстично 

променени - 8,0 % описват практиката като „често прилагана”, а 3,6% - 

като „много често прилагана“. Успоредно с това, през 2010 г. 25,3% са 

посочили, че неиздаването на финансови документи в техния бранш се 

прави много рядко, а през 2012 г. делът на считащите, че тази практика се 

среща „рядко” се е увеличил на 49,2%; 

 Изследването от 2013 г. установи стойности, близки до тези от 2012 

г., макар че общо взето налице бе леко увеличаване на този вид сива 

практика: така през 2013 г. според 6,1% от работодателите неиздаването 

на финансови документи е „много често“срещана практика, а според 

15,5% - „често“ срещана практика в техния бранш; 

 Данните от 2014 г. сочат спад на този вид сива практика - тя е „много 

често срещана“ според 0,4% от работодателите и „често срещана“ според 

8,5 % от работодателите. Така ако през 2013 г. неиздаването на финансови 

документи е посочено като „много често и често“ срещано явление от 

общо 21,6% от работодателите, то през 2014 г. е съобщено от общо 8,9% 

от работодателите, което показва намаление на тази сива практика два 

пъти и половина (с 12,7%); 

Сравнителният анализ показва, че през 2014 г. има сериозна промяна 

по отношение на сивата практика „отчитане на по-ниски обороти от 

действителните“: 

 През 2010 т. според 39,3% от работодателите отчитането на по-

ниски обороти е било „рядко срещана практика”, а според общо 45,9% е 

била „често“ и „много често“ срещана (29,4% са посочили, че това е „често“ 

срещана практика, а 16,5% - „много често“ срещана практика); 

 През 2012 г. само 4,8% от работодателите оценяват неотчитането на 

оборотите като „много честа практика”, 10,8% я оценяват като „често 
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срещана практика” и цели 46,0% от работодателите я поставят в графата 

на „рядко срещаните практики”. Този резултат се обяснява до голяма 

степен като следствие от свързването на касовите апарати със сървъра на 

НАП; 

 През 2013 г. 8,7% от работодателите считат, че отчитането на по-

ниски обороти е „много често“ срещана практика, а 15,9% - „често“ 

срещана практика в техния бранш, т.е. налице е слабо увеличение на 

сивата практика за отчитане на по-ниски обороти от действителните. 

Въпреки това, в сравнение с 2010 г. стойностите са два пъти по-ниски, т.е. 

налице е позитивно развитие; 

 Данните от 2014 г. показват, че намалението на честотата на 

разпространение на тази сива практика продължава - тя се среща „много 

често“ според 0,6% от работодателите и „често“ според 11,5% от 

работодателите, или общо нейното разпространение през 2014 г. е 12,1%, 

което в сравнение с 2010 г. (общ дял от 45,9%) е с 33,8% по-малко. 51,7% 

от работодателите през 2014 г. посочват, че тази сива практика се среща 

рядко. Намалението в обхвата на коментираната сива практика е не само 

видимо - то е ясно изразено и говори за позитивна тенденция и устойчиво 

ограничаване на този много типичен вид сива практика; 

 Така през 2014 г. е прекъсната установената през 2012 г. негативна 

тенденция за повишаване на относителния дял на тези работодатели, 

които си позволяват единични (спорадични) нарушения на финансовата 

дисциплина. Тази тенденция бе уловена през 2012 г. и в отговор на 

негативните сигнали бяха предприети адекватни мерки от страна на 

Правителството. Практическите ефекти от тези мерки започнаха да се 

проявяват още през 2013 г., но през 2014 г. резултатите от тях се проявиха 

с още по-голяма сила; 

Четвърто, данните от 2014 г. показват запазване на установената през 

2012 г. и 2013 г. позитивна тенденция по отношение ограничаването на 

практиката за неплащането на данъци, акцизи и мита: 

 През 2010 г. само според 15,3% от работодателите неплащането на 

данъци, мита и акцизи е попадало в графата „рядко срещана в бранша 
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практика”, докато през 2012 г. 41,3% от работодателите са оценили тази 

практика като рядко срещана; 

 За периода 2010-2013 г. със седем пункта (от 16,0% на 9,1%) е 

намалял е делът на работодателите, според които неплащането на 

данъци, мита и акцизи е „често срещана практика”, а също така е намалял 

(от 6,3% на 4,5%) делът на работодателите, според които това е „много 

често срещана”; 

 През 2014 г. очерталата се позитивна тенденция се препотвърждава - 

практиката се сочи като „често“ срещана само от 5,4% от работодателите. 

Идентифицираните позитивни промени са следствие на предприетите 

сериозни мерки от страна на държавата за по-силен превантивен контрол 

върху дейността на икономическите субекти и в последствие – върху 

отчитането на годишната им дейност; 

Пето, през 2014 г. се запазва позитивната тенденция и по отношение 

на предпочитанията за банкови трансфери пред кешови разплащания: 

 За периода от 2010 до 2014 г. четири пъти (от 46,3% на 11,0%) е 

намалял относителният дял на работодателите, според които 

предпочитанията към кешовите плащания са „много често и често 

разпространено” явление в българската стопанска практика; 

 Респективно, делът на работодателите които оценяват 

„предпочитанията към кешови разплащания” като рядко срещана 

практика се е увеличил от 22,1% на 51,1%; 

Шесто, данните от 2014 г. показват интересно, но неустойчиво 

развитие на две сиви практики: 

 Разпространението на корупционните практики: според данните от 

предходните изследвания, най-високо е било тяхното ниво през 2013 г., 

когато нивото им на разпространение се оценява от работодателите на 

21,6%. Това е със 7% повече от нивото през 2012 г. През 2014 г. ръстът в 

корупционните практики е прекратен и дори се отчита спад до ниво от 

17,6%; 

 Подобна тенденция се очертава и по отношение на сивите практики 

за нагласени конкурси и поръчки по ЗОП: техният дял също е най-висок 

през 2013 г. (25,7%), след като през 2012 г. е бил 22,5%. През 2014 г. е 
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налице обръщане на негативната тенденция за ръст на този вид сиви 

практики и тяхното ниво е редуцирано до 17,6%. 

Данните, върху които се базират горните констатации, са представени в 

следващата Таблица 5.5: 

Таблица 5.5. 
Оценки на работодателите за честотата на разпространение на типичните сенчести 

икономически практики в България през периода 2012 - 2014 г. 
 Много 

често 
Често Рядко Много 

рядко/никога129 

 2012 2013  2014 2012  2013  2014 2012  2013  2014 2012  2013  2014 

1. Работа без трудов 
договор  

6,0 7,2 0,6 15,6 16,7 6,9 16,4 22,3 56,6 47,2 41,3 31,1 

2. Работа на трудов 
договор за една сума 
плюс устни договорки за 
допълнително плащане 

11,2 16,7 1,8 20,4 27,7 24,9 19,6 19,3 45,7 30,4 21,6 23,5 

3. Заплащане под 
минималната работна 
заплата за страната 

2,8 2,3 0,2 8,8 8,3 5,5 12,4 16,3 44,2 51,6 45,5 42,6 

4. Нередовно изплащане 
на трудовите 
възнаграждения 

6,4 7,6 2,6 15,2 18,2 19,9 20,4 24,2 51,7 40,4 35,6 20,9 

5. Социално и здравно 
осигуряване върху по-
ниски суми от реално 
получаваните 

7,6 12,5 1,4 16,0 25,8 19,1 20,4 19,3 49,7 36,4 26,9 23,7 

6. Работа на трудов 
договор, но липса на 
социално и здравно 
осигуряване 

3,2 3,4 - 8,0 9,5 5,0 10,8 20,1 49,3 52,4 44,3 36,4 

7. Удължено работно 
време без заплащане 6,4 9,1 2,2 14,8 18,6 13,9 14,4 28,0 54,3 45,2 27,7 21,0 

8. Работа при вредни и 
опасни условия на труд 4,0 4,2 0,4 5,6 12,9 9,9 19,5 24,2 54,2 48,0 36,0 26,2 

9. Нарушено право на 
отдих, почивка и отпуск 4,8 5,3 1,0 10,8 11,0 8,2 16,8 22,7 51,9 44,4 37,1 28,2 

10. Неиздаване на 
финансови документи 
(фактури и касови 
бонове) 

3,6 6,1 0,4 8,0 15,5 8,5 18,0 24,6 55,4 49,2 34,1 26,2 

11. Отчитане на по-
ниски обороти от 
действителните 

4,8 8,7 0,6 10,8 15,9 11,5 16,0 22,0 51,7 46,0 30,7 25,8 

12. Отчитане на по-
ниски разходи от 
действителните 

4,9 7,6 0,6 8,0 14,4 12,2 15,6 23,9 52,0 47,2 31,8 24,3 

13. Преобладаващо 
кешови разплащания 
пред банковите 
трансфери 

7,6 8,0 1,4 15,6 17,4 9,6 19,6 25,4 51,5 40,0 31,1 25,0 

14. Нелегален внос или 
износ 1,6 3,0 0,2 6,0 8,3 5,2 8,0 11,0 42,4 48,8 33,7 35,7 

                                                 
129 Разликите по редове до 100% са за сметка на лицата, избрали опцията „не знае“. 
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15. Укриване на мита, 
акцизи и данъци 1,6 4,5 - 6,4 9,1 5,4 12,4 12,1 40,8 43,2 32,2 35,1 

16. Източване на ДДС 
0,8 2,3 - 6,0 7,6 4,2 12,4 16,3 40,2 48,4 30,3 34,3 

17. Спечелване на 
обществени поръчки 
или европейски проекти 
с нагласен конкурси или 
търг 

6,0 8,3 2,2 11,6 17,4 20,3 14,8 21,6 35,9 38,4 20,5 24,9 

18. Даване или 
получаване на подкупи 

2,8 4,2 2,0 11,2 17,4 15,6 17,2 19,3 36,1 38,4 26,1 26,5 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представителни изследвани сред работодателите, 2012, 2013 и 2014 г. 

 

 
Седмо, при проведените изследвания работодателите са помолени да 

направят оценки за относителния дял на нефактуриране на действителните 

продажби. Търсени са два разреза в оценките – общо за икономиката и на 

браншово ниво. Методологическото допускане тук е, че когато дават оценки общо 

за субектите в икономиката, работодателите са по-реалистични и посочват 

действителното състояние, докато когато оценяват ситуацията в бранша, в който 

работят, работодателите са склонни към изграждането на по-позитивен образ на 

бранша, в частност визират и себе си и затова са склонни да дават социално 

приемливи оценки, т.е. да занижават тенденцията за нефактуриране на 

продажбите. 

Така през 2013 г. сред работодателите преобладаваше мнението, че в 

общонационален план и на браншово ниво икономическите субекти са били 

склонни да прикриват повече от една четвърт от реално осъществените 

продажби. Според една четвърт от работодателите укриването на данъци е 

приело много сериозни стойности - всяка втора продажба не се фактурира. 

Независимо от флуктуациите в мненията на работодателите, през 2013 г. все пак 

надделя мнението, че в сравнение с 2012 г. през 2013 г. е налице влошаване на 

данъчната дисциплина, индикация за което е фактът, че в държавната хазна 

постъпва данъци върху по-малко от три четвърти от реално извършените 

продажби. За сравнение: през 2012 г. не е била декларираната около една четвърт 

от действителните продажби. 

Какви са промените през 2014 г. Ето какви са в сравнителен план 

оценките на работодателите за 2012, 2013 и 2014 г. Представените данни се 

коментират на две нива – на общонационално и на браншово равнище. 

Първо, в общонационален план са настъпили интересни промени: 
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 Всички продажби (100%) се фактурират, според 25,3% от 

работодателите през 2012 г. Но ситуацията през 2013 г. изглежда 

влошена, тъй като само 15,7% от работодателите считат, че продажбите се 

фактурират стопроцентово. През 2014 г. само 2,0% от работодателите 

считат, че реалните продажби се фактурират на 100%; 

 15,8% през 2012 г. и 12,2% през 2013 г. са на мнение, че се укрива 

една десета от продажбите. През 2014 г. на това мнение са 20,0% от 

работодателите, което показва, че е налице увеличение на лицата, 

недеклариращи само до една десета от реалните продажби; 

 Всеки трети (35,7%) през 2012 г. преценява, че не се фактурират до 

една четвърт от продажбите. Този дял през 2013 г. е нараснал до ниво от 

41,2%, а през 2014 г. е останал на ниво от 40,5%; 

 През 2012 г. 14,9 % считат, че не се фактурират половината от 

продажбите. Драстично повишен до нивото от 25,6% е този дял през 2013 

г., а през 2014 г. нарастването продължава до ниво от 30,4%; 

 Според 8,3% от работодателите през 2012 г., 5,3% през 2013 г. и 7,1% 

през 2014 г. не се фактурират до 75% от продажбите. Виж Таблица 5.6.: 

 

Таблица 5.6. 
Разпределение на оценките на работодателите на въпроса 

„Според Вас, каква част от продажбите не се фактурират?” 
 

 Оценки за 
икономиката като цяло 

Оценки за 
бранша, в който работят 

 
2012 

г. 
2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

до 10% 15,8 12,2 20,0 32,8 34,4 32,5 

до 25% 35,7 41,2 40,5 13,1 19,5 29,7 
до 50% 14,9 25,6 30,4 6,1 7,3 8,8 
до 75% 8,3 5,3 7,1 5,7 3,4 1,3 
Всички продажби се фактурират 25,3 15,7 2,0 42,2 35,6 27,7 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представителни изследвания сред работодателите, 2012, 2013, 2014 г. 

 
 
 

Данните показват разтваряне на ножицата в двете посоки - едновременно 

има увеличение на работодателите, според които не се декларира само до една 
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десета от реалните продажби, както и увеличение на работодателите, които 

считат, че има прикриване до половината от продажбите. Затова в крайна сметка 

драстично намалява (от 25,3% през 2012 на 2,0% през 2014 г.) делът на 

работодателите, оценяващи, че реално извършените продажби се декларират на 

100%. 

Второ, на браншово ниво ситуацията изглежда по следния начин 

(всеки работодател е давал оценка за своя бранш): 

 През 2013 г. всичко се фактурира (на 100%) според 35,6% от 

работодателите, което в сравнение с 2012 г. говори за влошаване на 

показателя (42,2% през 2012 г.). Още по-драматично звучат оценките на 

работодателите за 2014 г. - само според 27,7% от тях реалните продажби 

се декларират 100%-ово; 

 Дяловете на работодателите, според които не се декларира само до 

една десета от реалните продажби, се запазва относително еднакъв - 

32,8% през 2012 г., 34,4% през 2013 г . и 32,5% през 2014 г.; 

 13,1% през 2012 г. смятат, че не се фактурират до 25% от 

продажбите. През 2013 г. този дял работодатели е нараснал до 19,5%, 

което индикира отстъпление от данъчната дисциплина. Тази тенденция 

се задълбочава и през 2014 г., като според 29,7 % не се декларира до една 

четвърт от реалните продажби; 

 Според 6,1% през 2012 г., 7,3% през 2013 г. и 8,8% през 2014 г. не се 

фактурира до половината от продажбите; 

 Според 5,7% през 2012 г., 3,4% през 2013 г. и 1,3% през 2014 г. не се 

фактурират до 75% от продажбите. 

Сравнението на получените оценки показва, че и през 2014 г. на ниво 

икономически субекти се запазва тенденцията за недеклариране на повече 

от една четвърт от доходите на физическите лица. Така в хазната постъпват 

по-малко от три четвърти от данъците, дължими върху реално получените 

доходи. Новото през 2014 г. е ясното артикулиране на два типа нагласи и оценки: 

работодателите са убедени, че през 2014 г. почти двойно се е повишил делът на 

хората, които прикриват само до една десета от доходите си. В същото време, са се 

повишили дяловете на работодателите, считащи че се укриват между една 

четвърт и до половината от реалните доходи. Прави впечатление драстичното 
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намаление на дяловете на работодателите, считащи че всички продажби се 

декларират. Това е тревожен сигнал и заслужава специално адресиране - 

любопитно е дали това е отзвук от общото влошаване на обществено-

политическия климат в страната и сринатото доверие в държавните институции 

или под влияние на протичащите отрезвителни процеси в публичния дебат 

хората стават по-склонни да съобщават действителните си оценки? При всички 

случаи, и изследването през 2014 г. потвърди тревожните констатации от 

2010-2013 г., че по отношение на данъчната дисциплина на българина 

тепърва предстои да се работи. В масовото съзнание доминират нагласи, че 

дребните нарушения минават безнаказано, че не е проблем да се укрие една 

десета или една четвърт от реалните доходи. Докато доминират такива 

нагласи, това ще създава реални предпоставки за участие в сенчести 

практики. Което от своя страна ни насочва за сетен път към необходимостта от 

устойчиви, дългосрочни във времето, съгласувани и консистентни действия за 

изграждане на стабилни обществени настроения за неприемане на сенчестите 

икономически практики. 

2.4. Браншовите лица на сенчестите икономически практики в 

България 

Оценките на нивото на разпространение на сенчестите практики в 

националната икономика са базовият, основен оценъчен фон, който при 

изследванията в рамките на цитирания проект се използва за сравнителни 

анализи с други, алтернативно провеждани изследвания. В контекста на целите и 

задачите на проведените изследвания предмет на нарочен изследователски 

интерес са оценките и представите за браншовата натовареност със сиви 

практики. Първоначалното допускане при разработването на методологиите бе, 

че на браншово равнище сенчестите практики ще варират съществено, като 

нивото на „наситеност“ на даден бранш със сенчести практики ще зависи от 

редица обективни и субективни фактори (специфичният предмет на дейност, 

адекватност и устойчивост на законодателните рамки и нормативните актове, 

уреждащи дейността, характер на производствения процес, особености на 

произвежданите крайни стоки/услуги и начина на техния пласмент, характер на 

полагания труд, специфика в изискванията към наетите лица в съответния бранш 
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и т.н.). 

Ето защо, за целите на провежданите в рамките на проекта представителни 

изследвания се разработи отделен блок от индикатори, с които през периода 

2010-2014 г. са наблюдавани, сравнявани и интерпретирани спецификите в 

проявленията на сенчестите икономически практики на браншово ниво. 

Представителните изследвания от 2010 г. показаха, че в 

общонационален мащаб най-силно засегнати от сенчестите практики са 

трудоемките сектори: строителството, туризмът, текстилната промишленост, 

търговията, селското стопанство и земеделието в частност, услугите и ремонтите, 

здравеопазването, частните уроци, държавната администрация. По-нататъшното 

конкретизиране в контекста на 11-те пилотни за проекта браншове показа, че 

най-силно натоварени със сиви практики са браншовете 1) инфраструктурното 

строителство, 2) туризмът и 3) здравеопазването. Поради особеностите на 

дейността в тези браншове (сезонна работа, изпълняват се отделни поръчки, 

налице е огромно текучество на персонала), сенчестият бизнес достига 

изключително високи стойности – до такава степен, че става определящ за тези 

браншове. 

По мнението на работодателите от 11-те пилотни браншове, от началото 

на 2012 г. е започнало преструктуриране на сенчестите практики на браншово 

равнище. Очертаните през 2010 г. три бранша - инфраструктурно строителство, 

туризъм и здравеопазване, запазват все така относително високите си стойности 

на натовареност със сиви практики. Но през 2012 г. три други бранша - 

електротехника и електроника, парфюмерия и козметика и лека промишленост 

(полиграфия) са изведени от работодателите като носители на високи стойности 

сиви практики по някои от наблюдаваните индикатори. Ако през 2010 г. 

браншовете строителство, туризъм и здравеопазване са идентифицирани с най-

високите нива на сиви практики по практически всички наблюдавани 

индикатори, то през 2012 г. с най-високи нива на нарушения по индикаторите 

укриване на печалби, нефактуриране на сделките, неплащане на дължимия данък 

печалба, контрабанден внос/износ; доплащане “на ръка” и неплащане на пълния 

размер социални и здравни осигуровки се очертават браншовете електротехника 

и електроника, парфюмерия и козметика и полиграфия. 

Според работодателите, през 2013 г. най-големите концентрации на сиви 
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практики са били в браншовете туризъм, млекопреработване, информационни 

технологии и инфраструктурно строителство. Средни по стойности са сивите 

практики в браншовете парфюмерия и козметика, здравеопазване, лека 

промишленост (полиграфия) и електротехника и електроника. Относително най-

ниски са стойностите на сивите практики в браншовете небанкови финансови 

услуги, машиностроене и пощенски услуги. Най-вероятното обяснение за 

установеното преструктуриране на концентрациите на неформални практики в 

11-те пилотни бранша е свързано с ефектите от предприетите мерки от страна на 

държавата за по-строг превантивен контрол върху дейността на икономическите 

субекти. До известна степен, под влияние на резултатите от проучванията през 

2010 г., държавната администрация започна да прилага по-строги подходи към 

нарушителите на стопанската дейност. В частност, обект на засилени проверки са 

били работодателите от браншовете, оповестени в публичното пространство като 

най-високо рискови и най-силно натоварени със сенчести практики. 

Каква е ситуацията през 2014 г.? Има ли промени и ако да - в каква 

посока? При изследването през 2014 г. работодателите са помолени да оценят 

какви са според тях нивата на сиви практики в 11-те пилотни за проекта 

браншове. Емпиричните данни разкриват следната картина: 

 С най-високи нива на сиви практики се очертават браншовете 1) 

туризъм, 2) инфраструктурно строителство, 3) млекопреработване и 4) 

здравеопазване. Според работодателските оценки, в тези браншове 

сивите практики варират между 25 и 50 %. 

 С най-ниски нива на сиви практики са браншовете 1) пощенски 

услуги и 2) машиностроене. 

Така, в крайна сметка, изследванията през периода 2010-2014 г. 

потвърдиха първоначалните ни наблюдения от 2010 г., че най-силно 

предразположени към сивите практики са браншовете с висока наситеност с 

нискоквалифициран труд и тези браншове, в които добавената стойност е 

относително по-ниска. Потвърди се също така хипотезата, че нивото на сиви 

практики по браншове до голяма степен зависи от законовата/нормативна 

уредба на бранша, както и от спецификата на предмета на дейност и крайните 

стоки/услуги. Когато продукцията от бранша е в голямата си част насочена към 

индивидуални потребители, се увеличава вероятността да се направят опити тези 
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стоки/услуги да бъдат пласирани без финансови документи. Успоредно с това, 

колкото по-ниско е нивото на технологично обновяване на даден бранш и 

колкото повече са микрофирмите в него, толкова по-голяма е вероятността от 

нарушенията на трудовоправното и осигурителното законодателство, а също 

така и нарушенията на финансовата дисциплина. Детайлите могат да се видят 

във Фиг. 5.8: 

 

 
Фиг. 5.8. Оценки на работодателите за нивото на разпространение на 

сенчести практики на браншово равнище през 2014 г. 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, 
национално представително изследване сред работодателите, 2014 г. 
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не знае 28,7 24,9 29,4 19,2 32 25,5 27,9 38,6 39,5 35,5 18,2 

над 75% 0 0,4 0,4 2,2 3,8 0,2 3,9 1 1,6 0,2 8,4 

до 75% 0,2 7,5 1 4,7 2 1,2 3,9 1,2 5,6 0,8 9,4 

до 50% 2,5 12,1 9,7 21,1 7,5 12 16,8 7,4 5,6 4,9 23,6 

до 25% 36,9 28,7 32,8 36,8 26,3 23 27,5 22,1 17,7 14,2 30,7 

до 10% 31,8 26,5 26,7 16 28,3 38,1 19,9 29,7 30 44,3 9,6 

Браншова натовареност със сиви практики 
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При така направеното ранжиране на браншове са взети предвид само 

пилотните браншове за цитирания проект. Ако тази оценка бъде направена в 

рамките на икономиката като цяло, към браншовете с висока натовареност със 

сиви практики ще се добавят такива дейности като селското стопанство, 

търговията и някои браншове от преработващата промишленост. Не бива обаче 

да се пренебрегва и обстоятелството, че Правителството предприе редица мерки 

за проследяване на пътя на закупуване и продажба на редица рискови стоки, с 

което на практика затвори каналите за сиви практики в редица икономически 

дейности. Въведен бе механизъм за обратно начисляване на ДДС, което също 

доведе до позитивни промени в обхвата на сивите практики. 

Получените през 2014 г. емпирични данни за пореден път потвърждават 

наблюденията ни за периода 2010-2014 г., че превантивният контрол и еднаквото 

налагане на санкции към всички нарушителите трябва да бъдат задължителен 

елемент на дейностите по ограничаването и превенцията на сенчестите 

икономически дейности. Когато се прилагат балансирано и устойчиво, при това в 

съчетание с мерки за стимулиране на изрядните работодатели, те влияят 

позитивно върху създаването на по-широка обществена нетърпимост към сивите 

практики и по-устойчива масова култура на спазване на правилата на стопанския 

живот. 

3. Актуални оценки на наетите лица за сивите практики 

Този текст е фокусиран върху оценките на наетите лица, които са една от 

страните в производствените отношения. Традиционно се приема, че когато се 

изучават обхвата и разпространението на сенчестите икономически практики, 

работодателите са надеждният източник на емпирична информация. 

Изследванията действително потвърждават, че оценките и мненията на 

работодателите са с най-висока степен на достоверност, особено когато става 

дума за оценяване на относителния дял на „икономиката в сянка“ в национален и 

браншови мащаб. Но наетите лица са другият важен източник на информация, 

тъй като по силата на своята позиция в системата от производствени отношения 

са преки свидетели и в редица случаи са (съ)участници в реализирането на 

сенчестите практики. 

Анализът се основава на емпирични данни от реализираните през периода 
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2010-2014 г.130 емпирични социологически изследвания сред наетите лица в 

България: 1) национално представително изследване сред наетите лица (2010 г., 

двустепенна стратифицирана извадка с обем 1000 единици); 2) представително 

изследване в 11-те индустриални бранша (2012 г., двустепенна стратифицирана 

извадка с обем 500 единици); 3) представително изследване в 11-те 

индустриални бранша (2013 г., двустепенна стратифицирана извадка с обем 500 

единици); 4) национално представително изследване сред наетите лица (2014 г., 

двустепенна стратифицирана извадка с обем 500 единици). И при четирите 

изследвания емпиричната информация е събрана с изследователски 

инструментариум, разработен на основата на една и съща система от емпирични 

индикатори. Използвани са идентични модели на извадките. Така са създадени 

методологически условия за сравнимост на емпиричните данни, което позволява 

извършването на сравнителни анализи за обхвата и разпространението на 

сенчестите икономически практики в България. 

3.1. Актуални оценки за относителния дял на сивите практики 

Един от традиционните въпроси при емпиричното изучаване на сенчестите 

икономически практики е какъв е техният относителен дял в контекста на 

националната икономика. Поради спецификата на емпиричните социологически 

изследвания и най-вече предвид предполагаемото средното ниво на 

информираност на наетите лица, при проведените изследвания е търсена оценка 

за относителния дял на „икономиката в сянка“ - разбирана като съвкупност от 

икономически дейности. Затова получените оценки не визират относителния дял 

на „икономиката в сянка“ от БВП, а следва да се тълкуват като относителен дял на 

нарушенията в стопанската дейност на легално съществуващите икономически 

субекти. Тъкмо тази специфика на търсените оценки доведе до факта, че 

оценките на работодателите се оказаха с най-висока степен на достоверност, 

докато най-ниска степен на достоверност се отчете при оценките на населението. 

Емпиричните данни показаха, че в своите оценки наетите лица заемат междинно 

                                                 
130 Изследванията са реализирани в рамките на цитирания проект „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика“. В контекста на цялостната философия на проекта се работи с 
понятието „неформална икономика“, като за целите на емпиричните социологически изследвания 
са използвани понятията „сива икономика“ и „сиви практики“. За повече подробности виж: 
http://www. ikonomikanasvetlo.bg/. 
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положение - оценките им не са така хиперболизирани, както оценките на 

населението, но в същото време имат по-сложна структура в сравнение с 

оценките на работодателите. Оценките на наетите лица са по-сложно 

конструирани, тъй като са проекция не само на личните им впечатления, 

наблюдения и преценки, но и на споделени оценки от техни близки, приятели, 

роднини. Така към собствените си впечатления респондентите добавят и 

впечатленията на техни близки, приятели, роднини. В крайна сметка, оценките на 

наетите лица за относителния дял на „икономиката в сянка“ са функция на 

личния им опит и на привнесените, инкорпорирани социални структури (в 

смисъла на Бурдийо, 2005: 98).  

Наличните емпирични данни от изследванията през периода 2010-2014 г. 

позволяват да се идентифицира динамиката на „икономиката в сянка“ - така, 

както е преценяват наетите лица. Според тях, относителният дял на 

„икономиката в сянка“ е бил 48,6% през 2010 г., след което се наблюдава спад през 

2011 г до ниво от 41,3%, обратно повишаване до 50,9% през 2013 г. и отчетлив 

спад през 2014 г. до 31,6%. Високите стойности през 2013 г. имат 

методологическо обяснение. Тогавашното изследване е реализирано на терен 

през септември - октомври 2013 г., в ситуация на безпрецедентна в най-новата 

история на България политическа и парламентарна криза. Елементите на 

несигурност и нестабилност се отразяват върху общественото мнение, като в 

подобни моменти превалираща сила имат критичните и негативните оценъчни 

модели. 

Това общо социално - психологическо настроение повлия и върху мненията 

на изследваните лица за „икономиката в сянка“. Респондентите демонстрираха 

по-висока критичност към държавността и институциите и масово дадоха по-

високи оценки за нивото на сивия сектор в страната. Фиг.5.9. илюстрира 

установените тенденции: 
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Фигура 5.9. Оценки на наетите лица за относителния дял на „икономиката 
в сянка“ в България през 2014 г. в сравнение с 2010 г., 2012 г. и 2013 г. 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, 
национални представителни изследвания сред наетите лица през 2010, 2012, 2013 и 
2014 г. 

 

Получените оценки за 2014 г. се потвърждават и от актуализираното число 

на Композитния индекс „Икономика на светло“, който при последната си 

актуализация през юли 2014 г. оцени светлата част на икономиката131 в България 

на ниво от 68,24, което с други думи означава, че сивата икономика заема 31,76 

единици. 

Направените констатации за мнението на наетите лица за обхвата на 

„икономиката в сянка“ кореспондират позитивно и с оценките на наетите лица за 

тенденциите в развитието на неформалния сектор през периода 2013 г.–2014 г. 

Ако през 2012 г. в сравнение с 2010 г. делът на наетите лица, според които сивият 

сектор у нас нараства, е намалял от 32,7% на 28,4%, то през 2013 г. този дял 

отново се връща към нивата от 2010 г. и дори леко нараства до 34,4%. През 2013 г. 

почти три пъти намалява в сравнение с 2012 г. делът на лицата, които твърдят, че 

сивият сектор се свива – през 2010 г. те са 10,9%, през 2012 г. нарастват до 16,4%, 

но през 2013 г. отново спадат до 4,8%. През 2014 г. промяната в обществените 

оценки е драстична - само 11,5% считат, че през 2014 г. в сравнение с 2009-2010 г. 

„икономиката в сянка“ се е разраснала. Най-големият сформиран дял от оценките 
                                                 
131 Композитният индекс „Икономика на светло“ е конструиран в рамките на проект 
„Ограничаване и превенция на „икономиката в сянка“и се изчислява от началото на 2011 г. За 
подробности, виж сайта на проект „Ограничаване и превенция на „икономиката в сянка“: 
http://www.ikonomikanasvetlo.bg 
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на респондентите (43,7%) подкрепя мнението, че през оценявания период 

„икономиката в сянка“ се е свила. Виж Таблица 5.7.: 

Таблица 5.7. 

Оценки на наетите лица за тенденциите в обхвата на „икономиката в 
сянка“ в България през периода 2009-2014 г. 

 
Тенденции 

Оценки на 
наетите 
лица за 
периода  

2009-2010г. 

Оценки на 
наетите лица за 

периода  
2011-2012г. 

Оценки на 
наетите 
лица за 
периода  

2012-2013г. 

Оценки на наетите лица 
за 2014 г. в сравнение с  

периода 2009-2010 г. 

Делът на 
„икономиката в сянка“ 
е нараснал 

32,7 28,4 34,4 
 

11,5 

Делът на 
„икономиката в сянка“ 
се е свил 

10,9 16,4 4,8 
 

43,7 

Няма осезаема 
промяна 

36,4 38,4 45,6 
28,2 

Не могат да преценят 20,0 16,8 15,2 16,6 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, 
национални представителни изследвания сред наетите лица през 2012, 2013 и 2014 г. 

 

Анализът на емпиричните данни от проведените изследвания показва 

също така, че е налице корелация между реалните нива на сив сектор в 

населените места, в които живеят респондентите, и оценките, които те дават за 

нивото на сивия сектор като цяло в българската икономика. Така например, през 

2013 г. наетите лица от градовете Хасково, Пловдив, Смолян посочват 

относително най-високи дялове сив сектор в своите региони и в страната като 

цяло. 

Изследването от 2014 г. дава основание да се изведат следните регионални 

специфики в оценките на наетите лица за относителния дял на „икономиката в 

сянка“ по региони: (V2=0,246; x2=0,000). 

Най-високи стойности на сивите практики (между 41 и 50%) се сочат от 

наетите лица от градовете Видин, Търговище, Разград и Монтана, а също така 

Шумен и Плевен. Абсолютни „шампиони“ в сивите практики се оказват в Монтана 

- според близо една десета от работниците, сивите практики там са между 51 и 

60%, а според малко по-малко от една трета от наетите лица сивите практики в 

региона са между 41 и 50%. За средни по стойност сиви практики (до 30%) 

съобщават работниците/ служителите от градовете Ямбол, Хасково, Кърджали, 

Перник, Габрово, Варна и Бургас. Относително най-ниско е оценен делът на 
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сивите практики в градовете Велико Търново, Благоевград, Русе, Сливен, 

Кюстендил. Монтана продължава да бъде регионът с най-висока концентрация на 

сиви практики. Още при първото измерване през 2010 г. Монтана изскочи видимо 

над другите градове, като тогава близо 70% от хората съвсем открито съобщиха, 

че са били включени в сиви практики през периода 2006 - 2010 г. Макар че в този 

район действа регионален център на Националния център132 „Икономика на 

светло“ и са положени значителни усилия за разясняване вредите от сивите 

практики, районът все още остава с най-високи нива на неспазване на 

законодателството. Причините за това са обективни - високи нива на 

безработица, малък брой работещи предприятия, невъзможност да се намери 

работа в официалната част на икономиката, множество малки населени места със 

затихващи функции, ниски нива на доходи и т.н. И докато тези обективни 

обстоятелства не бъдат преодолени, трудно може да се очаква да настъпят 

чувствителни промени в икономическото поведение на наетите лица. 

3.2. Реално установени нива на включеност на наетите лица в сенчести 

практики 

Оценките на наетите лица за обхвата и разпространението на сенчестите 

практики са само един от изследваните аспекти. Този аспект несъмнено е важен в 

познавателно отношение, но в контекста на задачите на проведените 

изследвания още по-важни са първо, включеността/ участието на наетите лица в 

сиви практики и второ, включеността/участието на техни близки и приятели в 

сиви практики. Ето защо паралелно с общите оценки за обхвата на типичните 

сиви практики, при проведените изследвания от наетите лица чрез система от 

индикатори са набирани емпирични данни за реално протичащите процеси и за 

реално срещащите се нарушения на действащото законодателство. При 

проведените изследвания сред наетите лица са търсени самооценки за тяхното 

участие/включеност в два основни вида сиви практики на работното място - 1) 

практики, свързани с нарушаването на трудовото законодателство (работа без 

договор, работа с договор с фиктивни клаузи, наемане срещу договор на 

определена сума, съпроводено с допълнително заплащане на необлагаем кеш на 
                                                 
132 Националният център „Икономика на светло“ е създаден през 2010 г. като част от 
изпълнявания проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. Освен 
централния офис в София, центърът има регионални офиси в 9 града. 
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„ръка“) и 2) практики, свързани с нарушения на осигурителното законодателство 

(осигуряване на суми, по-малки от реално получаваното възнаграждение, липса 

на каквото и да е здравно и социално осигуряване). 

Събраните самооценки се базират изцяло на самосъзнанието на 

респондентите - те са помолени да посочат дали през последната една година те 

лично или техни близки са участвали в някои сиви практики. Презумпцията е, че 

когато въпросът е зададен лично към респондентите, те биха могли и де не 

съобщят действителното състояние, тъй като на практика биват питани дали са 

нарушили нормативни актове. Затова освен за себе си, лицата дават оценка дали 

подобни неща са случвали на техни близки, приятели, колеги. Това е т.н. 

проективен въпрос, чрез който от респондента „се снема“ отговорността за 

извършването на социално нежелателни, табуирани или незаконни действия. 

Досегашният опит в провеждането на цитираните изследвания показа, че когато 

става въпрос не лично за респондентите, а за близките и познатите им, те са два 

пъти по-склонни да съобщават за извършени нарушения на законодателството. 

Събраните емпирични данни дават възможност да се направи съпоставка и 

да се изведат тенденциите за реалната включеност на наетите лица в сиви 

практики през 2010, 2012, 2013 и 2014 г. 

Още от самото начало на наблюденията на тези показатели (2010 г.) се 

установиха относително високи нива на реална включеност на наетите лица в 

сиви практики. Тенденцията се запази практически през целия период на 

наблюдение (2010-2014 г.), като най-високи нива на включеност бяха отбелязани 

по отношение на практиката за работа на трудов договор за определена сума 

плюс устни договорки за по-голямо заплащане. Според наличните емпирични 

данни, през 2014 г. в сравнение с 2010 г. се очертават следните основни 

тенденции: 

Първо, устойчиво намаление на лицата, които работят без трудов 

договор - от 16,6% през 2010 г., на 12,8% през 2012 г., 10,4% през 2013 г. до 6,4% 

през 2014 г. Отбелязва се също така и намаление на лицата, чиито близки са 

работили през 2014 г. без трудов договор (от 18,4% през 2012 г. те нарастват до 

23,2% през 2013 г., но през 2014 г. се редуцират до 19,9%). Трябва да се има 

предвид, че при първото измерване през 2010 г. този дял бе 29,6%, така че в 

сравнение с тази базова първа стойност през 2014 г. е налице спад от 10,6%. 
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Второ, намаление на лицата, които получават заплащане под 

минималната работна заплата за страната (от 6,0% през 2012 г. на 5,2% през 

2013 г. и 2,8% през 2014 г.) и на лицата, чиито близки получават заплащане под 

минималната за страната работна заплата (от 15,7% през 2010 г., на 10,8% през 

2012 г. до 9,6% през 2013 г. и 8,2% през 2014 г.). 

Трето, намаление на лицата, които работят без да им се изплащат 

осигуровки (от 10,8% през 2012 г., 8,8% през 2013 г. до 4,3% през 2014 г.) и на 

лицата, чиито близки работят без да им бъдат изплащани осигуровки (от 24,7% 

през 2010 г., 11,6% през 2012 г., рязко повишаване до 18,0% през 2013 г. и отново 

спад до 11,4% през 2014 г.). 

Четвърто, намаление на лицата, които работят при лоши условия на 

труд (от 14,8% през 2012 г. на 10,8% през 2013 г. и 6,5% през 2014 г.) и на лицата, 

чиито близки работят при лоши условия на труд (от 21,2% през 2010 г., 16,8% 

през 2012 г., леко завишаване до 18,4% през 2013 г. и спад до 12,4% през 2014 г.). 

Като цяло се оформя тенденция за устойчиво намаление не лицата, работещи при 

лоши условия на труд, което е индикация, че полаганите усилия за повишаване на 

ефективността на политиките за безопасност и здраве при работа дават своите 

позитивни резултати. 

Пето, през 2014 г. в сравнение с 2012 г. се наблюдава, обаче, съществено 

увеличение на дела на наетите лица, чиито близки работят на трудов 

договор за определена сума плюс устни договорки за по-високо заплащане 

(от 19,6% през 2012 г. на 27,6% през 2013 г. до 44,2% през 2014 г.). В същото 

време, има леко намаление на лицата, заявили че те самите са работили на трудов 

договор за определена сума плюс устни договорки за по-голямо заплащане (от 

10,8% през 2012 г. на 20,8% през 2013 г. и намаление до 17,8% през 2014 г.). 

Шесто, установява се видимо увеличение на лицата, които работят при 

удължено работно време без заплащане - те са 18,8% през 2012 г., леко спадат 

през 2013 г. до 17,2% и се увеличават до 24,3% през 2014 г., и на лицата, чиито 

близки са работили при удължено работно време без допълнително заплащане 

(25,8% през 2010 г., 22,0 % през 2012 г., 21,2% през 2013 г., за да достигнат 36,3% 

през 2014 г. ). 

Седмо, наблюдават се нестабилни, но не пренебрежими нива на лицата, 

които получават нередовно трудовите си възнаграждения (от 14,4% през 
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2012 г. на 9,2% през 2013 г. и обратно скок до 15,6% през 2014 г.) и на лицата, 

които заявяват, че техни близки получават нередовно трудовите си 

възнаграждения (от 33,6% през 2010 г., на 29,6% през 2012 г. и на 25,2% през 

2013 г. и 28,2% през 2014 г.). 

В крайна сметка, по четири от наблюдаваните показатели за периода 2010-

2014 г. се установяват трайни тенденции за намаление на относителните дялове 

на нарушенията, което показва, че в стопанската практика протичат реални 

процеси по ограничаване на нарушенията на действащото законодателство. 

През 2014 г. все още проблематични са три от наблюдаваните сиви 

практики. Едната от тях - работа на трудов договор за определена сума плюс 

устни договорки за по-високо заплащане, продължава да бъде предмет на 

заострено внимание, тъй като считано от 2011 г. насам бележи ръст и този процес 

все е още не е овладян. Емпиричните данни сочат, че в регионален план 

практиката е различно разпространена (V2=0,418; x2=0,000). Най-високи нива на 

разпространение на работата с фиктивни трудови договори се установява в 

градовете Враца, Кърджали, Ловеч, Перник, Стара Загора, Хасково, Смолян, 

Силистра. Бургас, Велико Търново, Пазарджик, Търговище пък са градовете с най-

ниски нива по този показател. Предмет на специални политики следва да бъде и 

ограничаването на практиката наетите лица да работят извънредно без този 

труд да се заплаща. Картината в регионален план е следната (V2=0,208; x2=0,000). 

Най-големи дялове наети лица от Враца, Стара Загора, Пловдив, Перник, Ловеч, 

Силистра и Смолян съобщават за съществуването на такава практика в 

предприятията, в които те работят. Третата проблематична практика е 

забавянето на изплащането на трудовите възнаграждения. Според 

емпиричните данни, тя е най-често срещана в градовете Ловеч, Враца, Кърджали, 

Шумен, Смолян, Сливен, Силистра (V2=0,326; x2=0,000). Тази сива практика е 

мотивирана от редица обективни и субективни фактори, които в крайна сметка 

водят до създаването на ситуации за възникване на допълнителни сиви 

практики, като например ако работниците дълго време не получават 

възнаграждение по официалния начин, стават видимо по-склонни да получават 

необлагаем кеш на ръка. Данните са представени в Таблица 5.8.: 
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Таблица 5.8. 

Нива на включеност на наетите лица в сиви практики през 
2012, 2013 и 2014 г. 

 

 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, АИКБ, национални представителни изследвания сред 
наетите лица през 2012, 2013 и 2014 г. 

 

 

 
Случвало ли ви се е през последните 
12 месеца: 

На Вас лично На Ваши близки 

Да Не Да Не Не зная 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1. Да работите без трудов договор 12,8 10,4 6,0 88,0 89,6 94,0 18,4 23,2 19,9 60,0 58,4 46,0 21,6 18,4 34,1 

2. Да работите на трудов договор за 
определена сума плюс устни договорки 
за по-голямо заплащане 

10,8 20,8 17,8 89,2 79,2 82,2 19,6 27,6 44,2 49,6 51,2 25,3 30,8 21,2 30,5 

3. Да получавате заплащане под 
минималната работна заплата, 
определена за страната 

6,0 5,2 2,8 94,0 94,8 97,2 10,8 9,6 8,2 62,8 66,4 52,7 26,4 24,0 39,1 

4. Нередовно изплащане на трудовите 
възнаграждения 

14,4 9,2 15,6 85,6 90,8 84,4 29,6 25,2 28,2 47,6 55,6 34,3 22,8 19,2 37,5 

5. Да работите, без да ви се изплащат 
осигуровките 

10,8 8,8 4,3 89,2 91,2 95,7 11,6 18,0 11,4 55,6 60,4 45,2 32,8 21,6 43,4 

6. Да работите при удължено работно 
време без заплащане 

18,8 17,2 24,3 81,2 82,8 75,7 22,0 21,2 36,3 48,0 58,0 26,9 30,0 20,8 36,8 

7. Да работите при лоши условия на 
труд 

14,8 10,8 6,5 85,2 89,2 93,5 16,8 18,4 12,4 53,6 59,2 44,2 29,6 22,4 43,4 
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3.3. Допълнителната заетост и рисковете от попадане в сиви практики 

Изследванията на сенчестите икономически дейности показват, че 

допълнителната заетост при хората, занимаващи се с наемен труд, крие големи 

рискове от попадане в „икономиката в сянка“. Обяснението е в икономическата 

принуда - в над две трети от случаите причините за започване на допълнителна 

заетост са желанието за повече доходи, което прави лицата в много по-голяма 

степен склонни на компромиси и по-толерантни към нарушенията на 

трудовоправното и осигурителното законодателство. Според изследването от 

2014 г., 13,7% от наетите лица извършват допълнителна дейност133 срещу 

заплащане, като най-често извършваните дейности са в търговията, селското 

стопанство и земеделието, счетоводни услуги, медицински услуги, електроуслуги, 

транспортни услуги, строително-монтажни услуги, готварство и др.  

Данните от 2014 г. сочат, че в част от най-силно нарушаваните аспекти на 

трудовоправните и осигурителните отношения при допълнителната заетост 

започват да се наблюдават позитивни промени. Представените данни показват, че 

продължава положителната тенденция за намаляване на относителния дял на 

лицата, които извършват допълнителна дейност без трудов договор - този дял 

през 2010 г. е бил 42,1%, намалял е на 27,8% през 2013 г и през 2014 г. спада до 

21,4%. Това показва, че още около една десета от наетите лица, извършващи 

допълнителна дейност срещу заплащане, са осъзнали рисковете от работа без 

трудов договор, както и че в по-далечна перспектива това ще се отрази негативно 

върху размера на пенсията им134. 

През 2014 г. се установява трайна тенденция за намаление на дела на 

работещите допълнително лица, които са осигурявани на по-малки суми от 

реално получаваните. Техният дял е бил 34,2% през 2012 г., 38,9% през 2013 г. и е 

                                                 
133 За сравнение, този дял е 14,4 % при изследването през 2013 г. 

134 Изследването сред наетите лица през 2012 г. установи, че в сравнение с 2010 г. почти два пъти 
и половина са се увеличили лицата, извършващи допълнителна работа срещу заплащане – от 6,2% 
през 2010 г. на 15,2% през 2012 г., което, само по себе си, представлява потенциален фактор за 
генериране на сиви практики. Това допускане се базира на опита ни от предходно проведените 
изследвания в рамките на цитирания проект. Така например, данните от 2010 г. показаха, че над 
две трети от извършващите допълнителна работа лица имат едни или други проблеми при 
полагането на труд - проблеми при сключването на договор с работодателя, неотчисляване на 
социални и здравни осигуровки, ненавременно изплащане на възнагражденията за труд, 
удължено работно време без допълнително заплащане, преформатиране на задачите и т.н. 
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намалял драстично през 2014 г., достигайки до 16,2%. малко смущават обаче 

данните за това до каква степен хората оценяват важността на това да бъдат 

осигурявани - докато през 2012 г. техният дял е бил 63,2%, а през 2013 г. е скочил 

до 75,0%, то през 2014 г. е паднал до нивото от 57,3%. Това е тревожен сигнал, 

показващ, че още дълго трябва да се работи, за да бъде върнато доверието на 

хората в здравната и пенсионната системи, защото към днешна дата доверието е 

критично ниско и това предопределя пренебрежителното отношение на хората 

към самото осигуряване. За повече детайли, Таблица 5.9.: 

 

Таблица 5.9. 

Разпределение на наетите лица според извършването на допълнителна 
заетост и основните параметри на допълнителната заетост през 2012, 

2013и 2014 г. 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, 
национални представителни изследвания сред наетите лица през 2012, 2013 и 
2014 г. 

 

                                                 
135 През 2012 и 2013 г. в скалата към този въпрос е присъствал и допълнителен отговор „всеки път 
е различно“, докато при попълването  на информационната база данни такава опция няма. В 
сумите по тези редове разликата до 100 % за 2012 г. и 2013 г. е за сметка на този допълнителен 
отговор. 

Допълнителна 
заетост 

Не Да Не знам/Не 
посочил 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013
135 

2014 

Имате ли писмен 
договор с 
работодателя? 

42,1 27,8 21,4 42,1 61,1 74,3 - 5,6 4,4 

Редовно ли Ви 
изплащат 
възнагражденията за 
труда? 

5,3 5,6 10,0 73,7 80,6 85,0 2,6 5,6 5,0 

Как Ви осигуряват - на 
по-малка сума от 
реално получаваната? 

34,2 38,9 16,2 34,2 55,6 67,7 13,2 5,6 16,1 

Как Ви осигуряват - на 
по-висока от реално 
получаваната? 

31,6 50,0 16,7 26,3 30,6 67,2 18,4 16,7 16,1 

Можете ли да 
договаряте с 
работодателя си на 
каква сума да Ви 
осигуряват? 

50,0 55,6 62,6 21,1 30,6 14,6 15,8 13,9 22,8 

Важно ли е за Вас да Ви 
превеждат здрави и 
социални осигуровки? 

26,3 16,7 29,1 63,2 75,0 57,3 7,9 8,3 13,6 
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През 2014 г. в сравнение с 2012 г. с 12,6% е нараснал относителният дял на 

наетите лица, които твърдят, че не могат да преговарят със своя работодател за 

размера на техните осигуровки. Този факт не бива да се тълкува прибързано - 

когато дадено лице се наема, се договаря размера на неговото възнаграждение за 

труд, а размера на осигуровките е функция от заеманата длъжност и полагащото 

се за нея възнаграждение (минимален осигурителен доход). Друг е въпросът, че 

наеманото лице трябва да може да отстоява правата си и ако му бъде предложено 

да работи на договор в фиктивни клаузи, тогава би следвало да изиска от 

работодателя осигуряване на реално получавания размер на възнаграждението 

за труд 

Представените емпирични данни за 2014 г. показват, че по отношение 

на допълнителната заетост са настъпили видими позитивни промени. 

Значително е намалял делът на лицата, които работят без трудов договор, както и 

е намалял делът на тези, които не се осигуряват на реално получаваните 

възнаграждения. Но въпреки установените позитивни промени, допълнителната 

трудова заетост продължава да се нуждае от засилен контрол от страна на 

държавната власт, строга законова регламентация и преди всичко - от сериозна 

работа в насока на промяна на очевидно все още съществуващите нагласи на 

търпимост и съпричастност на част от работниците и служителите към сивите 

практики. Проучването сред наетите лица от 2014 г. установи свиване на сивите 

практики в областта на допълнителната трудова заетост, което според нас е 

положителен атестат за ефективността на предприетите от държавата мерки. Но 

независимо от това, тези дейности трябва да продължат, защото промяната на 

нагласите е бавен и продължителен процес, а когато се съчетае с икономическата 

принуда (ниските доходи) създава сериозни трудности пред изграждането на 

подходяща психологическа мотивация за нетолериране на сивите практики. 

3.4. Психологическа готовност за включване в сиви практики 

За изграждането на устойчиви нагласи за нетолериране на проявленията 

на неформалната икономика е необходимо на първо място да се извърши научно 

обоснована диагностика и надеждни измервания на обхвата и разпространението 

на сивите практики. Втората задължителна изследователска процедура е чрез 

подходящи техники да се получи достоверно знание за това какви са нагласите и 
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психологическата готовност на участниците в производствените процеси за 

участие в сиви практики. 

Тъй като тези изследователски процедури са необходимият „вход“ за 

разработването на адекватни политики и мерки за ограничаване и превенция на 

неформалната икономика, поради което са включени практически във всички 

социологически изследвания, проведени в рамките на настоящия проект (2010 - 

2013 г.). Получените емпирични данни показаха тревожно високи нива на 

търпимост и толерантност към проявленията на неформалната икономика, както 

и неприкрито високи нива на психологическа готовност за включване в сиви 

практики. Работниците/служителите обясниха тази своя готовност с чисто 

икономически мотиви - ниски месечни доходи, невъзможност да се намери друга 

заетост, свиване на местните пазари на труда. Чрез информационните и 

обучителните дейности по проект „Ограничаване и превенция на неформалната 

икономика“ бяха положени огромни усилия за разясняване вредите от 

извършването на недеклариран труд - преките щети, както и рисковете в 

краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.  

Данните от изследванията по проекта показаха, че реализираните 

обучителни и информационни дейности са започнали да дават своите позитивни 

резултати. Изследването през 2013 г. (септември, 2013 г.) очерта преломен 

момент - отбелязана бе отчетливо изразена тенденция на спад в нивата на 

обществена толерантност и готовност за включване в сиви практики от 

страна на работниците/служителите. За целите на проект „Ограничаване и 

превенция на неформалната икономика“ се използва система от 13 индикатора за 

измерване на психологическата готовност за включване в сиви практики на 

работното място (Таблица 5.10.). 

Таблица 5.10. 

Индикатори за измерване на психологическата готовност на 

работниците/служителите за включване в сиви практики на работното 

място 

1. Да работя без писмен трудов договор 

2. Да работя на трудов договор за една сума плюс устни договорки за по-
голямо заплащане 
3. Да получавам заплащане под минималната работна заплата за страната 
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4. Нередовно изплащане на трудовите възнаграждения 

5. Социално и здравно осигуряване върху по-ниски суми от реално 
получаваните 
6. Липса на социално и здравно осигуряване 

7. Да приема работа на удължено работно време без допълнително заплащане 

8. Да работя при вредни и опасни условия на труд 

9. Да работя без право на отпуск или почивка 

10. Да не изисквам финансови документи (фактури и касови бележки) при 
пазаруване и плащане на сметки 
11. Да извършвам големи парични плащания в брой, а не чрез банков превод 

12. Да не си плащам дължимите данъци и мита 

13. Да дам или получа подкуп 

 

Емпирична информация по тези индикатори бе събирана последователно 

при изследванията през 2010 - 2014 г. Сравнителният анализ на получените 

данни позволява да се очертаят в динамичен план тенденциите в нагласите на 

наетите лица за участие в проявленията на неформалната икономика (Таблица 9). 

Прегледът на представените данни показва, че по всички наблюдавани 

индикатори тенденцията е за устойчиво намаляване от 2010 г. до 2014 г., като при 

част от тях има слаб покачване на нивата на толерантност през 2012 г. спрямо 

2010 г., но през 2013 г. и 2014 г. тенденцията отново е на съществено понижаване. 

През наблюдавания период се установява постоянен спад в 

психологическата готовност на работниците/служителите за участие в следните 

сиви практики:  

 Работа без писмен трудов договор: докато през 2010 г. 28,9 % от 

работниците/служителите са изразили готовност да работят без трудов 

договор, то през 2012 г. техният дял е намалял на 21,6 %, през 2013 г. се е 

редуцирал до 18,8 %, а през 2014 г. е спаднал до 11,3 %. В сравнение с 

изходната 2010 г., когато е извършено първото измерване този показател 

за целите на настоящия проект, това е намаление с 17,6 % процентни 

пункта. Респективно, ако през 2010 г. 62,9 % от работниците/служителите 

не биха приели да работят през трудов договор, то през 2014 г. техният дял 

е нараснал до 73,4 %. Отчитаме тази позитивна промяна в нагласите на 

наетите лица като пряк резултат от широко мащабните информационни и 

обучителни дейности по проект „Ограничаване и превенция на 
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неформалната икономика“, в това число множеството предоставени 

регионални и браншови консултации като елемент от дейността на 

Националния център „Икономика на светло“; 

 Получаване на заплащане под минималната работна заплата, 

определена за страната: това е специфична психологическа нагласа, която 

индикира готовност да се работи без официално закрепени трудови 

отношения. Според наличните данни, този дял е относително нисък през 

целия период на измерване, като при това тенденцията е за постоянен спад 

в регистрираните стойности. те са 6,7 % през 2010 г., 5,2 % през 2012 г., 2,8 

% през 2013 г. и 2,5 % през 2014 г.; 

 Работа без социално и здравно осигуряване: с този показател се измерва 

делът на наетите лица, които гледат на социалните и здравните 

осигуровки като на „излишен лукс“ в условия на стагниращи пазари на 

труда. Данните показват, че делът на тази категория наети лица бележи 

постоянен спад - от 11,5 % през 2010, на 9,6 % през 2012г., 7,2 % през 2013 г. 

и само 2,7 % през 2014 г. Намалението е почти четири пъти, което говори за 

сериозна промяна в съществуващите нагласи за работа без социално и 

здраво осигуряване; 

 Неизискване на финансови документи (фактури и касови бележки) 

при пазаруване и плащане на сметки: това е важен аспект от 

психологическата готовност на работниците /служителите за 

съпричастност към сивите практики, поради което се наблюдава с особено 

внимание. Емпиричните данни показват постоянен спад в изразените 

нагласи за приемане на този вид сиво поведение - техният дял е 21,7 % през 

2010 г., 19,6 % през 2012 г., намалява на 14,0 % през 2013 г и продължава да 

пада до 6,6 % през 2014 г. 

 

Виж таблица 5.11.: 
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Таблица 5.11. 

Готовност за включване в сиви практики: сравнение между нагласите на работниците/служителите 

през 2010, 2012, 2013 и 2014 г. 

 
Участие в сиви 

практики 

Бих се съгласил  Не бих се съгласил Не мога да преценя 

2010 2012 2013 2014 2010 201

2 

2013 2014 201

0 

2012 2013 2014 

1. Да работя без 
писмен трудов 
договор 

28,9 21,6 18,8 11,3 62,9 68,8 73,2 73,4 8,2 9,6 8,0 15,3 

2. Да работя на 
трудов договор за 
една сума плюс устни 
договорки за по-
допълнително 
необлагаемо 
заплащане 

46,5 44,4 49,6 31,0 43,3 42,4 40,0 49,4 10,1 13,2 10,4 19,7 

3. Да получавам 
заплащане под 
минималната 
работна заплата за 
страната 

6,7 5,2 2,8 2,5 86,8 88,8 91,2 82,0 6,4 6,0 6,0 15,5 

4. Нередовно 
изплащане на 
трудовите 
възнаграждения 

4,1 6,4 5,2 3,1 90,0 86,0 88,8 80,2 5,9 7,6 6,0 16,7 

5. Социално и 
здравно осигуряване 
върху по-ниски суми 
от реално 
получаваните 

20,1 24,0 19,6 10,3 60,5 64,9 67,6 70,3 9,4 12,0 12,8 19,4 

6. Липса на социално 
и здравно 

11,5 9,6 7,2 2,7 82,8 85,6 90,4 81,1 6,2 4,8 2,4 16,2 
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осигуряване 
7. Да приема работа 
на удължено работно 
време без 
допълнително 
заплащане 

10,6 12,0 12,0 4,8 79,7 76,0 81,2 75,6 9,7 12,0 6,8 19,6 

8. Да работя при 
вредни и опасни 
условия на труд 

6,4 8,8 10,0 3,1 86,1 79,2 81,2 78,5 7,4 12,0 8,8 18,4 

9. Да работя без 
право на отпуск или 
почивка 

8,5 9,2 7,2 3,8 85,3 83,6 88,0 78,1 6,2 7,2 4,8 18,1 

10. Да не изисквам 
финансови 
документи (фактури 
и касови бележки) 
при пазаруване и 
плащане на сметки 

21,7 19,6 14,0 6,6 64,4 62,4 66,4 70,2 14,0 18,0 19,6 23,2 

11. Да извършвам 
големи парични 
плащания в брой, а 
не чрез банков 
превод 

15,8 21,2 14,0 7,5 57,5 46,0 52,0 66,8 26,7 32,8 33,2 25,7 

12. Да не си плащам 
дължимите данъци и 
мита 

7,8 8,4 4,4 5,3 77,7 77,6 80,4 70,1 14,5 14,0 15,2 24,6 

13. Да дам или 
получа подкуп 

6,9 9,2 4,8 5,4 72,0 65,2 72,8 66,9 21,1 25,6 22,4 27,7 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, национални представителни изследвания сред наетите лица 
през 2012, 2013 и 2014 г. 
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Данните от предходната таблица сочат, че след известно покачване 

през 2012 г. спрямо изходните нива от 2010 г., през 2013 г. и 2014 г. се 

наблюдава спад в толерантността към една друга група сиви практики: 

 Социално и здравно осигуряване върху по-ниски суми от реално 

получаваните: една от типичните сиви практики е работата на договори с 

фиктивни клаузи, при което наетото лице се осигурява на суми по-ниски от 

реално получаваното възнаграждение за труд. Емпиричните данни 

показват, че през 2010 г. делът на работниците/служителите, които са 

готови да работят при такива условия, е бил една пета (20,1 %), през 2012 г. 

леко се е увеличил до 24,0  %, през 2013 г. е намалял на 19,6 %, а през 2014 

г. този спад е продължил и достигнал нивото от 10,3 %; 

 Работа на удължено работно време без допълнително заплащане: 

извършването на допълнителен труд без заплащане също е вид нарушение 

на действащото законодателство и данните сочат, че през 2010 г. на такъв 

компромис са били готови 10,6 % от работниците/служителите, 12,0 % 

през 2012 г., също 12,0 % през 2013 г и едва 4,8 % през 2014 г. Очевидно, 

разяснителните дейности по настоящия проект са си казали думата и това 

се е отразило в няколкократното намаление на работниците/служителите, 

готови да работят извънредно без заплащане; 

 Работа без право на отпуск или почивка: подобна е тенденцията е по 

отношение нарушените права за ползване на отпуск или почивка. Дяловете 

по този показател не са особено големи, но въпреки това заслужава да се 

отбележи, че те намаляват с изключение на 2012 г. - те са 8,5 % през 2010 г., 

9,2 % през 2012 г., 7,2 % през 2013 г. и рязко намаление до 3,8 % през 2014 г. 

 Извършване на големи парични плащания в брой, а не чрез банков 

превод: предпочитанието към кешови разплащания се свързва с риск от 

извършване на нарушения на действащото законодателство, съответно 

участие в сиви практики на работното място. Според данните, тази 

специфична нагласа е изразена от 15,8 % от работниците през 2010 г., от 

21,2 % през 2012 г., след което е намаляла до 14,0 % през 2013 г., а през 

2014 г. отново е намаляла на половината и е достигнала ниво от 7,5 %; 

 Неплащане на дължимите данъци и мита: това е принципна нагласа, 

индикиращи готовността на наетите лица да бъдат изрядни при плащането 
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на дължимите данъци. През 2010 г. такъв тип нагласа са изразили 7,8 % от 

работниците и служителите, 8,4 % през 2012 г., 4,4 % през 2013 г. и 5,3 % 

през 2014 г. тук всъщност а налице съвсем слаб ръст спрямо 2013 г., но тъй 

като нарастването е в рамките на стохастичната грешка136, не е 

целесъобразно да се взема предвид; 

 Даване и получаване на подкуп: съпричастността към корупционните 

практики е сред основните психологически нагласи, които правят 

възможно съществуването на неформално икономическо поведение. В 

рамките на наблюдавания период, такъв тип нагласи са споделили през 

2010 г. 6,9 % от работниците/служителите, през 2012 г. - 9,2 %, през 2013 г. 

само 4,8 %, а през 2014 % - 5,4 %. 

Третото попълване на информационната база данни през 2014 г. 

регистрира две сиви практики, толерантността към които през 2013 г. е 

нараснала спрямо 2010 г. и 2012 г., но през 2014 г. се връща дори на по-ниски 

нива отколкото са през 2010 г: 

 Работа на трудов договор за една сума плюс устни договорки за 

допълнително необлагаемо заплащане: това е сивата практика с най-

широко разпространение в българската икономика. Проблемът е в това, че 

практиката е изгодна както за работодателите (намаляват се разходите за 

труд), така и за наетите лица (повишава се размера на получаваната нетна 

сума). През 2010 г. готовност за работа при такива условия изразиха 46,5 % 

от работниците/служителите, което бе изключително високо като 

общонационално ниво и кореспондираше с високите нива на обхвата на 

неформалната икономика у нас. Този дял леко намаля през 2012 г. (до 44,4 

%, през 2013 г. отново се повиши до 49,6 %, а през 2014 г. отбеляза рязко 

намаление до 31,0 %). Това е изключително голям успех - както на 

реализираните по настоящия проект дейности разясняване на вредите от 

подобен тип съглашателства, така и на държавата като цяло; 

 Работа при вредни и опасни условия на труд: компромисът със здравето 

и личната безопасност в името на доходите не е ново явление. Интересното 

е, че през 2010 г. само 6,4 % от работниците/служителите са декларирали 

                                                 
136 Стохастичната грешка за проведеното изследване е ≤3,5%. 
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подобна нагласа. Тази психологическа готовност е нараснала на 8,8 % през 

2012 г. и на 10,0 % през 2013 г., но през 2014 г. е редуцирана до 3,1 %. Това 

показва, че и в този тип нагласа е настъпил позитивен обрат, което е 

индикация за настъпили дълбоки промени в съзнанието на работниците/ 

служителите и тяхната визия за това на какви условия би следвало да 

отговаря извършваната от тях работа. 

Отбелязаният спад в психологическата готовност на работниците и 

служителите да участват в сиви практики кореспондира позитивно с 

установените при третото попълване на информационната база данни 

благоприятни тенденции в друга съществено важна област - осъзнаването от 

страна на работниците/ служителите на рисковете, които поемат, като се 

съгласяват да работят в сивия сектор на икономиката. Емпиричните данни 

показват, че постигнатото подобрение в тази област през 2013 г. се запазва и през 

2014 г.: 

 В сравнение с 2010 г. нараства относителният дял на работниците/ 

служителите (сумата от отговори „категорично да“ и „по-скоро да“), които 

съзнават, че съгласявайки се да работят в сивия сектор на 

икономиката, поемат риск от неполучаване на възнаграждението си 

(от 86,4 % през 2012 г. на 90,4 % през 2013 г. и 89,5 % през 2014 г.);  

 В сравнение с 2010 г. през 2014 г. нараства процентът работници/ 

служители (сумата от отговори „категорично да“ и „по-скоро да“), които 

съзнават, че съгласявайки се да работят в сивия сектор, поемат риск от 

изплащане на социални и здравни осигуровки върху суми, по-ниски от 

реално получаваното възнаграждение (от 92,0 % през 2012 г. на  93,6 % 

през 2013 г.);  

 В сравнение с 2010 г. нараства и относителният дял на работниците/ 

служителите (сумата от отговори „категорично да“ и „по-скоро да“), които  

съзнават, че съгласявайки се да работят в сивия сектор, поемат риск от 

загуба на работа, в случай, че поискат да бъдат осигурявани върху 

реално получаваната сума (от 84,8 % през 2012 г. на 91,6 % през 2013 г. и 

93,3 % през 2014 г. и 91,0 % през 2014 г.);  

 В сравнение с 2010 г., нараства делът на работниците/служителите 

(сумата от отговори „категорично да“ и „по-скоро да“), съзнаващи, че като 
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се съгласяват на работа в сивия сектор, се обричат на повишен риск от 

работа при вредни условия (от 77,2 % през 2012 г. на 86,8 % през 2013 г. и 

82,5 % през 2014 г.);  

 В сравнение с 2010 г. се увеличава делът на работниците/ служителите 

(сумата от отговори „категорично да“ и „по-скоро да“), съзнаващи, че като 

се съгласяват да работят в сивия сектор, поемат риск от загуба на 

работа поради възможен фалит на фирмата, работеща в сивия сектор 

(от 76,8 % през 2012 г. на 86,8 % през 2013 г. и 82,7 % през 2014 г.);  

Нараства и делът на работниците/служителите (сумата от отговори 

„категорично да“ и „по-скоро да“), които съзнават, че съгласявайки се да 

работят в сивия сектор, поемат риск от попадане под ударите на закона (от 

72,8 % през 2012 г. на 81,6 % през 2013 г. и 81,2 % през 2014 г.) Детайлите могат 

да се видят в Таблица 10: 

 През 2014 г. постоянно висок се запазва делът на работниците/ 

служителите (сумата от отговори „категорично да“ и „по-скоро да“), които 

съзнават, че съгласявайки се да работят в сивия сектор, поемат риск от 

работа при ненормирано работно време (от 86,8 % през 2012 г. на 90,4 % 

през 2013 г. и 86,4 % през 2014 г.);  

 Също така изключително висок остава относителният дял на 

работниците/служителите (сумата от отговори „категорично да“ и „по-

скоро да“), които съзнават, че съгласявайки се да работят в сивия 

сектор, поемат риск от невъзможност да защитят социалните си права 

(от 87,2 % през 2012 г. на 92,0 % през 2013 г. и 87,9 % през 2014 г.). 

 

§4. „Икономиката в сянка“ в асоциативното мислене на хората от 

градските и селските населени места 

4.1. Основни асоциации 

В настоящия текст предмет на анализ са оценките на населението, събрани 

при проведеното през 2013 г. национално представително изследване. В тази част 

на текста се представят доминиращите модели и разликите в оценките на 

живеещите в града и селото за обхвата, тенденциите и проявленията на 

сенчестите икономически практики. Основните изследователски хипотези в това 
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отношение са свързани с наличието на специфики в проявлението и обхвата на 

сенчестите икономически практики, чийто облик и обхват се детерминират от 

характерните особености на градската и селската икономическа среда. Логично, 

различията в градските и селските икономики се отразяват и върху характера на 

представите и оценките на жителите на града и селото спрямо „икономиката в 

сянка“. 

За целите на настоящия анализ, емпиричните оценки от изследването се 

анализирани по критерия „населено място“. Използвани са два подхода: 

първоначално са разграничени четири типа населени места - столица, областен 

град, друг град, село, след което оценките са анализирани по критерия „град-

село“, като при този случай към „град“ са отнесени оценките на лицата от 

„столица, областен град и друг град“. При втория подход установените различия 

са статистически незначими. Ето защо в крайна сметка представеният тук анализ 

се базира на разграничението на населените места на четири типа - столица, 

областен град, друг град, село. 

В асоциативното мислене на населението доминира (55,2%) представата за 

„плащането на пари в пликче“ като типична сенчеста/сива137 практика. Другата 

ясно открояваща се сива практика (според 21,3") е „неплащането на пълен размер 

данъци върху печалбата“. 8,2% асоциират сивата икономика на първо място с 

„неплащането на осигуровки“. Между 3 и 6% са дяловете на лицата, които 

асоциират сивата икономика с такива практики, като „неплащане на пълен 

размер осигуровки“, „нелоялна конкуренция“, „неспазване на данъчните 

разпоредби“, „нефактурирани на продажбите“, „неплащане на ДДС“, 

„контрабанден внос“. Това е по отношение на генералната съвкупност. Макар 

анализът на оценките по критерия „вид населено място“ да показва, че е налице 

слаба по значимост връзка между асоциациите на лицата и населеното място, в 

което живеят (Cramer V2=0,127; Chi-square х2=0,002), все пак данните ясно сочат, 

                                                 
137 Предварителните тестове на изследователските инструменти показаха, че в ежедневното 
мислене се борави с три основни понятия - сива икономика, сиви практики и сенчест бизнес. Ето 
защо при формулирането на въпросите се говори за сива икономика и сиви практики, което не 
променя същността на възприетата от автора на настоящия текст концепция за „икономиката в 
сянка“: това е паралелна икономическа реалност, която се състои от два основни дяла - сива 
икономика и скрита икономика. Сивата икономика обхваща действията на сивите икономически 
субекти (легитимно съществуващи, но извършващи нарушения) и скритите икономически 
субекти (нерегистрирани и извършващи позволени от закона икономически дейности). 
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че има различия в асоциативното мислене на хората, живеещи в градска и селска 

среда. Данните показват обаче, че различията са най-съществени при сравнението 

на асоциациите на живеещите на село и живеещите в столицата, докато 

асоциациите на живеещите в областните и други градове са твърде близки, дори 

идентични. Виж Фиг. 5.10.: 

 

 

Фиг. 5.10. Асоциации по типове населени места за 
„икономиката в сянка“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 

От Фиг. 5.10. става ясно, че сивата икономика се асоциира на първо място с 

практиката „плащане на пари в пликче“ от 57% от живеете на село, 59% от 

жителите на другите градове, 57% - от жителите на областните градове и 44% - от 

живеещите в столицата. В същото време, „неплащането на пълен размер данъци 

върху печалбата“ се асоциира като сива икономика в значително по-висока степен 

от жителите на столицата (28%), отколкото от живеещите в областните градове 

(20%), други градове (19%) и на село (19%). Столичани два пъти повече (13%) от 

останалите асоциират сивата икономика с „неплащането на пълен размер 

осигуровки“, докато сред живеещите на село този дял е 6%, а в градовете - 9%. 

Според 63,9% от населението, сивата икономика е навлязла почти във 

всички дейности и отрасли. Около една четвърт (23,6%) са на мнение, че сива 

икономика има само в отделни отрасли. По този въпрос оценките на лицата от 
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различните населени места показват ниска степен на диференциация (Cramer 

V2=0,095; Chi-square х2=0,006). Различията в оценките са минимални и 

незначими, но все такива има: сивата икономика е навлязла почти във всички 

дейности и отрасли според 69% от жителите на столицата и също според 69% от 

жителите на областните градове, както и според 60% от живеещите на село. Най-

голямото различие се установява в оценките на живеещите в другите градове, 

56% от които са на посоченото мнение. Виж Фиг. 5.11.: 

 

 

Фиг. 5.11. Оценки по типове населени места за обхвата на 
„икономиката в сянка“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 

Изследването разкрива съществени различия в оценките на населението за 

обхвата (относителния дял) на сивата икономика в национален мащаб. Според 

данните, средната оценка на живеещите в столицата за относителния дял на 

сивата икономика е 51,05, средната оценка на живеещите в областните градове е 

52,62, средната оценка на живеещите в другите градове - 52,60, а средната оценка 

на живеещите в селата е 53,88. Макар и с минимални различия, но живеещите в 

селата оценяват дела на сивата икономика по-високо отколкото живеещите в 

столицата и градовете. 
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Фиг. 5.12. визуализира разликите в оценките на лицата от четирите типа 

населени места. Визуализираните данни са красноречиви - жителите на четирите 

типа населени места оценяват обхвата на сивата икономика по различен начин. 

Така например, сред жителите на столицата се открояват групата на считащите 

(20%), че делът на сивата икономика е 26-35%, групата (19%) на тези, според 

които сивата икономика е 36-45%, и групата на тези (18%), според които сивата 

икономика е с обхват 56-65%. Прави впечатление, че общо 25% от столичани са на 

мнение, че делът на сивата икономика е над 60%. Оценките на живеещите на село 

имат следната структура: според 22% делът на сивата икономика е 46-55%, а 

според други 21% е 36-45%. Общо 27% считат, че сивата икономика има размери 

над 65%. Данните са илюстрирани във Фиг. 5.12.: 

 

 
Фиг. 5.12. Оценки по типове населени места за относителния дял на 

„икономиката в сянка“ 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 

национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
 

Така в крайна сметка, живеещите на село се оказват в по-висока степен 

критични и според техните оценки нивото на сивата икономика в страната е по-

скоро в диапазона 36-55%, а не около една трета и малко над това ниво, както 

счита немалка част от населението. 
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4.2. Фактори за появата и разпространението на сиви практики 

В контекста на възприетата концепция за „икономиката в сянка“, при 

изследването специално място се отделя на изясняване причините и факторите 

за появата и разпространението на сиви практики в българската икономика. При 

изследването този тип информация е събирана чрез закрит въпрос, като от 

лицата е искано да посочат кои са трите най-важни фактора за появата и 

съществуването на сиви практики. Лицата са имали възможност да избират 

своите отговори между различни по характер фактори - състоянието на 

нормативната среда, състоянието на институциите, нивото на предоставяне на 

административните услуги, ефективността ключови за обществото системи, като 

съдебната, корупционните практики, както и някои психологически фактори (в 

това число, склонност към заобикаляне на законите). Данните са илюстрирани 

във Фиг. 5.13.: 

 

Фиг. 5.13. Оценки по типове населени места за трите най-важни фактора 
за появата и разпространението на „икономиката в сянка“ у нас 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 

Съдейки по данните, мисленето и представите на живеещите в четирите 
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типа населени места по отношение на факторната обусловеност на сивите 

практики се отличават с известни различия, макар че процентните 

разпределения говорят за близки по стойности модуси на оценяване. Както сочат 

данните, несъвършенствата в действащото законодателство са сред най-често 

сочената причина за съществуването на сиви практики. Тази причина е посочена 

в най-висока степен от жителите на областните и другите градове (по 27%), от 

23% от столичани и само от 17% от живеещите на село. Втората група причини са 

свързани с липсата на строг административен контрол - нейната относителна 

тежест за съществуването на сиви практики е оценена в близки стойности от 

всички лица, но процентът е най-висок сред жителите на селата: 20% от жителите 

на селата, 18% от жителите на други градове и от столичани и 17% от жителите 

на областните градове. Впечатлява единодушието, с което е оценена ролята на 

съдебната система (и по-скоро нейната неефективност) в процеса по възникване 

на сиви практики. Другият ясно очертан негативен фактор са корупционните 

практики. Те са посочени като причина за сиви практики от 17% жителите на 

столицата, от 15% от жителите на областните градове, от 14% от жителите на 

селата и от 9% от жителите на други градове.Представените във Фиг. 5.13. данни 

показват, че в мисленето на хората от четирите типа населени места има по две 

или три доминанти, които очертават профила на техните представи за причинно 

факторната обусловеност на сивите практики. Така в представите на живеещите 

на село на първо място е изведена липсата на административен контрол, 

следвана от несъвършенствата в законодателството, корупцията и стремежът на 

властимащите към бързо забогатяване. Същите четири доминанти откриваме и в 

мисленето на столичани, но с тази разлика, че те поставят на първо място 

несъвършенствата на законодателството, а липсата на административен контрол 

и корупционните практики се поставят на второ и трето място и се оценяват като 

фактори с почти еднаква относителна тежест. 

Причинно факторната обусловеност на сивите практики е един от 

аспектите, на които изследването постави специален акцент. Пряко свързан с 

него е и въпросът за основните причини, поради които хората се съгласяват да 

участват в сиви практики - да полагат труд без договори, да работят на договори с 

фиктивни клаузи, да полагат труд без осигуровки и т.н. Данните от изследването 

показват, че за 58,3% от населението основната причина за участие в сиви 
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практики е очакването за по-високо възнаграждение за труд. Другата по-често 

посочвана причина (14,9%) е липсата на алтернатива за доходи. Анализът на 

оценките по вид населено място разкрива сериозни различия в относителната 

тежест, която се придава на тези два фактора от жителите на четирите типа 

населени места. Фиг. 8 показва, че докато столичани масово отдават значимост на 

фактора „по-високо възнаграждение за труд (73%), за живеещите на село освен 

този посочен фактор (56%), значение има и липсата на други алтернативи за 

доходи (20%). Виж Фиг. 5.14.: 

Фиг. 5.14. Оценки на населението по типове населени места за основните 
причини, поради които хората работят в„икономиката в сянка“ у нас 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 

национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
 

Данните ясно показват, че с намаляване на големината на населеното 

място, респективно степента на развитост на местната икономика, намаляват 

възможностите за доходи, поради което се увеличава делът на лицата, готови да 

работят в сивата икономика, в която те намират единствена възможност за 

получаване на доходи. 
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4.3. Участие в сиви практики според големината и типа на населеното място 

Наличието на мотиви или причини за включване в сиви практики е 

сериозен въпрос, защото колкото и да се разяснява на хората, че не бива да се 

включват в сиви практики, ако личната им жизнена ситуация ги „подтиква“ към 

подобни действия, то изходът е да се атакува първопричината, а не 

последствието. 

Може ли да се установи относителният дял на лицата, включващи в сиви 

практики? Изследването дава положителен отговор на този въпрос. Опасенията, 

че хората ще се страхуват (социално таубирана проблематика) и няма да сочат 

данни за свое евентуално участие в сиви практики, не се оправдаха. При 

изследването на въпроса „Случвало ли ви се е да работите в сферата на сивата 

икономика?“ 24,2% са дали отговор „да“, а само 7,9% са посочили, че не могат да 

преценят. Ако приемем, че една четвърт от населението по един или друг начин 

се е включило в различни форми на сивата икономика, то можем да продължим 

анализа и по отношение на различията в степента на включеност на жителите на 

четирите типа населени места. Данните позволяват да се направи общата 

констатация (Cramer V2=0,104; Chi-square х2=0,001), че с намаляване на 

големината на населеното място (респективно, намаляване на степента на 

развитост на местната икономика) намаляват и относителните дялове на лицата, 

включващи в сиви практики. Така докато в столицата в сиви практики съобщават 

да са се включили 33%, в областните градове този дял е 25%, в другите градове - 

20% и в селата - 22%. При това, трябва да се отчете и фактът, че докато делът на 

неможещите да преценят лица в столицата е 3%, в селата е 13%, т.е. твърде 

възможно е хората от село да са „избягали“ от отговора и да не са посочили 

реалното положение на нещата. 

 

Данните могат да се видят във Фиг. 5.15.: 



„Икономика в сянка“ 

552 

 

Фиг. 5.15. Самооценки на населението по типове населени места за 
участието им сиви практики 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 

При изследването е събран широк спектър от оценки, показващи какво е 

било участието на населението в сиви практики през последната една година. 

Тествани са 7-те най-широко разпространени сиви практики. При серията от 

изследвания се установи, че когато става дума за включване в сиви практики 

лицата са по-склонни да дават сведения за други лица, но не и за себе си. Затова се 

възприе въпросите за включване в сиви практики да се задават в две форми - 

директно и в проективен вид: в първия вид лицата директно се питат дали им се 

случвало да работят без договор и т.н., докато във втория вид лицата биват 

питани дали на техни близки, приятели, познати се е случвало да работят без 

договор и т.н. Изследванията показаха, че когато става дума за „техни близки и 

познати“, отговорите на респондентите формират 2 или дори повече пъти по-

големи утвърдителни дялове, отколкото когато биват питани за тях самите. 

Подобна е картината и при цитираното тук изследване. Съдейки по данните, 

12,9% от населението е работило без трудов договор, а 31,9% от респондентите 

съобщават, че на техни близки и познати се е случвало да работят без трудов 

договор. Разликата в двата дяла е два пъти и половина, което потвърди чисто 
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методологическото ни допускане, че в случаи като този проективните въпроси са 

по-подходящи. Разгледаните по критерия „тип населено място“, тези данни 

получават следният вид: 14% от столичани, 10% от жителите на областните 

градове, 15% от живеещите в други градове и 14% от живеещите в селата са 

работили без трудов договор. При отговорите на проективния въпрос, данните са 

следните: без трудов договор са работили близки, познати, приятели на 35% от 

живеещите в столицата, също на 35% от живеещите на село, на 28% от жителите в 

областните градове и също на 28% от живеещите в други градове. 

 

 

Тези данни са илюстрирани в две последователни фигури - Фиг. 5.16. и Фиг. 

5.17.: 

 

 

Фиг. 5.16. Самооценки по типове населени места за работа без трудов 
договор 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
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Фиг. 5.17. Самооценки по типове населени места за работа без трудов 
договор - 

проективен въпрос 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 

национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 
 
 

Подобна ситуация се разкрива и по отношение на другата широко 

разпространена у нас сива практика - работа на трудов договор за определена 

сума плюс устни договорки за доплащане на безотчетен кеш. 12,3% съобщават, че 

са работили по описания начин, а 31,2% сочат, че техни близки са работили с 

такъв вид договорки. Проверката за значимост между съобщените самооценки и 

типа населено място показва слаба по сила връзка (Cramer V2=0,119; Chi-square 

х2=0,002), но това вероятно се дължи на наличието и на други фактори, които 

влияят върху тази връзка, но в случая не са отчетени. Показателни обаче са 

процентните разпределения за нивата на включване в тази сива практика. Виж 

Фиг.5.18. Представените данни показват, че практиката е по-често 

разпространена в столицата (19% ), отколкото на село (9%). 

Когато се зададе проективния въпрос, тези дялове скачат два и повече 

пъти: 39% от столичани, 28% от жителите на областните градове, 24% от 

жителите на други градове и 28% от живеещите на село сочат, че техни близки и 

приятели са работили по описания начин (Cramer V2=0,085; Chi-square х2=0,023). 

Виж Фиг. 5.19. 
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Фиг. 5.18. Самооценки по типове населени места за работа с трудов договор 
за определена сума плюс устни договорки за доплащане на безотчетен кеш 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 

 

 
Фиг. 5.19. Самооценки по типове населени места за работа с трудов договор 
за определена сума плюс устни договорки за доплащане на безотчетен кеш- 

проективен въпрос 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 

национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
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Изследването показва по недвусмислен начин, че между една четвърт е 

една трета от населението се включва в сиви практики. И това е напълно логично, 

тъй като всички независими изследвания (проведени от екипи извън страната) 

също сочат, че делът на сивата икономика в България е около една трета. 

В контекста на провеждания анализ е съществено важно да се подчертае, че 

има различия в нивата на сивите практики в различните по големина и тип 

населени места. Столицата се очертава като градът с най-високи нива на сиви 

практики - поне като се съди по самооценките на лицата за тяхното включване в 

сиви практики. В това има логика, тъй като за да има сиви практики, трябва да 

има икономика - работещи предприятия, икономически субекти, опериращи в 

различни области на стопанския живот. Така ясно се очертава връзката между 

степента на развитост на местните икономики и нивото на сивите практики - 

колкото по-развити и силно диверсифицирани са местните икономики, толкова 

по-вече са възможностите за сиви практики. Това е така, защото сивите практики 

дублират официалната икономика - те паразират върху нея и черпят ресурс 

(производствен, финансов и човешки) от официално съществуващите стопански 

отношения. Затова дори  в едно село да ни се струва, че сивата икономика е 

повече, защото „всички работят без договор“, то тези сиви практики са 

несравними по отношение на големите градски икономики, в които 

функционират множество малки, средни и големи икономически субекти, които с 

едно свое действие могат да калкулират повече сиви щети отколкото всичките 

села от един регион, взети заедно. Ето защо когато се поставя въпросът къде има 

повече сиви практики - в градовете или на село, отговорът на този въпрос трябва 

да се премисли много внимателно, като се отчетат всичките особености на 

градските и селските икономики. Данните от изследването сочат обаче, че най-

широко разпространената сива практика (работа на договор за определена сума 

плюс устни договорки за допълнително заплащане на необлагаем кеш) е най-

силно разпространена в столицата, но също така високи са нейните проявления и 

в селата. 

4.4. Толерантност и търпимост към сивите практики 

Участието в сиви практики на работното място е функция на 

съществуващите в масовото съзнание нагласи и оценъчни модели спрямо 
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„икономиката в сянка“ в частност, спрямо сивата икономика. За да провери каква 

е зависимостта между тези специфични нагласи и реалното поведение на лицата, 

изследването събра серия от емпирични оценки, които в своята съвкупност 

позволяват да се направят изводи за цялостното отношение към сенчестите 

икономически практики. 

Събраните емпирични оценки показва, че нивото на толерантност и 

търпимост към сивите практики е твърде високо. Едно от рационалните 

основания за ширещата се висока толерантност към сивите практики е 

убеждението, че в България сивата икономика се приема като „нормално 

явление“ от повечето хора. На това мнение са 41% от жителите на столицата, 36% 

от живеещите в областните градове, 35% от жителите на други градове и 35% от 

живеещите на село. Към тези процентни дялове следва да се добавят и дяловете 

на лицата, избрали втората по близост степен на категоричното съгласие с 

изказаното мнение. Техните дялове варират между 23% (в столицата, областните 

градове и в селата) и 29% (в другите градове). Прави впечатление, че напълно 

несъгласните с подобно твърдение са два пъти повече в селата (15%), отколкото в 

столицата (9%). Виж Фиг. 5.20.: 

 

Фиг. 5.20. Съгласие  по типове населени места с  твърдението „сивата 
икономика се приема като нормално явление от хората в България“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 

Столичани и жителите на областните градове обаче са много по-критични 

по отношение на другото широко разпространено (през 2009-2013 г.) мнение, че 
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сивата икономика е необходимост за оцеляването на бизнеса и гражданите в 

България. 26% от столичани и 23% от жителите на областните градове са 

абсолютно несъгласни с подобна постановка, докато в другите градове този дял е 

15%, а сред жителите на село - 17%. В същото време следва да се отбележи, че 

дяловете на напълно съгласните с това твърдение са най-високи в другите 

градове (27%), но също така и в столицата (24%), а най-ниски са те в селата 

(18%). Сумарните стойности на съгласните с изказаното твърдение са най-високи 

сред жителите на другите градове (27% напълно съгласни и 26% във висока 

степен съгласни), докато сумарно погледнато най-високите стойности на 

несъгласие са в столицата (26% напълно несъгласни и 13% във висока степен 

несъгласни). За повече детайли, виж Фиг. 5.21.: 

 

Фиг. 5.21. Съгласие  по типове населени места с  твърдението „сивата 
икономика е необходимост за оцеляването на бизнеса и хората в България“ 

Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 
национално представително изследване сред населението, 2013 г. 

 
Коментираните тук нагласи кореспондират и с демонстрираните нива на 

съгласие с мнението, че „сивата икономика е нарушение на законодателството, но 

част от нейните прояви са допустими при сегашните обстоятелства“. 

Твърдението визира периода на глобалната финансова криза и появилата сред 

работодателите и наетите лица обяснителна схема, че кризата оправдава 

използването на някои сиви практики. Получените емпирични оценки обаче 

показват, че столичани са най-критични и по този пункт - 24% напълно 
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несъгласни и 9% несъгласни във висока степен с подобно твърдение. За 

сравнение, тези дялове сред живеещите на село са 8% напълно несъгласни и 115 

несъгласни във висока степен. Най-ярко артикулирано е съгласието с това 

твърдение сред живеещите в другите градове - 44% напълно съгласни и 27% 

съгласни във висока степен. Тези дялове в столицата са съответно 29% и 21%. 

Виж Фиг. 5.22.: 

 

 

 

Фиг. 5.22. Съгласие  по типове населени места с твърдението „сивата 
икономика е нарушение на законодателството, но част от нейните прояви 

са допустими при сегашните обстоятелства“ 
Източник: Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, 

национално представително изследване сред населението, 2013 г. 
 

 
Анализът на данните показва, че и по отношение на другите оценявани 

твърдения столичани са били най-силно критични (най-високи нива на 

несъгласните и неприемащите тези твърдения), следвани от жителите на 

областните градове и жителите на селата. Най-масово тези твърдения са били 

приемани от живеещите в другите градове. Така например: 

 23% от столичани, 19% от живеещите в областните градове, 14% от 

живеещите в селата и само 9% от жителите на другите градове са напълно 

несъгласни с твърдението, че даването на пари в „пликче“ се предпочита в 

случаите, когато работодателите търсят повече гъвкавост и оперативност; 
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 66% от столичани, 64% от жителите на областните градове, 62% от 

живеещите в селата и 58% от жителите на другите градове считат, че 

голяма част от работодателите са склонни да укриват действителните си 

обороти; 

 46% от жителите на столицата, 38% от живеещите в областните градове, 

37% от жителите на другите градове и 32% от живеещите в селата са на 

мнение, че и работодателите, и работниците са склонни осигуровките да се 

изплащат върху възнаграждения, по-ниски от действителните (т.е да се 

„спестява“ от осигуровки за сметка на по-големи суми необлагаем кеш); 

 41% от столичани, 39% от жителите на областните градове, също 39% от 

жителите на други градове и 24% от живеещите на село считат, че щетите, 

нанасяни от сивите фирми на изрядния бизнес, водят до преосмисляне на 

политиката на изрядност и въвличат нови фирми в сиви практики; 

 Жителите на всички населени места са категорични, че корупцията е 

съществена част от сивата икономика: на това мнение са 77% от столичани, 

73% от жителите на областните градове, 66% от жителите на другите 

градове и 62% от живеещите в селата. 

В заключение, представените емпирични оценки потвърждават 

изследователската хипотеза, че сенчестите или сивите икономически практики са 

трайно присъстващ елемент от българската социално икономическа среда. Има 

различия в асоциациите на градското и селското население за типичните сиви 

практики, като селското население е по-склонно да свързва сивата икономика с 

безотчетния кеш и неплащането на данъци. „Икономиката в сянка“ и в частност 

сивата икономика се разглеждат като „необходимият социално икономически 

компромис“, който компенсира пропуските в законодателството, в 

преразпределителните механизми и в действията на държавната администрация. 

И градските, и селските жители са еднакво критични към работодателите, 

които нарушават правилата за икономическа дейност и прилагат сиви практики. 

Жителите от столицата се очертават като изразители на най-високите нива на 

критичност по отношение на масово ширещите се в общественото мнение 

твърдения за социалната „легитимираност“ и допустимостта на сивите практики. 

В същото време, емпиричните данни показват, че независимо от 

демонстрираното неприемане на сивите практики, между една четвърт и една 
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трета от населението участва в различни сиви практики. 

В строго социологически смисъл, сравнението на степента на 

разпространение на сенчестите практики в градската и селската икономическа 

среда показва, че като цяло в отношението на хората от различните 

икономически среди към сивите практики съществуват едни и същи доминанти. 

Близки по характер, но различни по сила на проявление са например представите 

на хората от градската и селската среда за причинно факторната 

детерминираност на сивите практики. Различна е готовността на хората от 

градската и селската среда за включване в сиви практики, като столичани са в по-

висока степен „отворени“ към включване в сиви практики и откритото говорене 

по тези въпроси, отколкото жителите в селата. Прави впечатление също така, че в 

малките градове толерантността и търпимостта към сивите практики е 

изключително висока, което се обяснява както с наличието на необходимия 

минимален брой работещи предприятия (т.е. налице са реални източници на 

доходи), така и с желанието на хората за получаване на по-високи чисти доходи. 

§5. Основни изводи 

Реализираната система от социологически изследвания стъпи на 

основната презумпция, че неформалната икономика и в частност 

„икономиката в сянка“ е хетерогенна, амбивалентна и в същото време 

изключително динамична подсистема от социално икономически 

отношения. Проведените през 2014 г. изследвания потвърдиха това 

допускане, като показаха по недвусмислен начин, че типичните 

сиви/сенчести икономически практики се трансформират - както в 

количествено, така и в качествено отношение. Модификациите на сивите 

практики са емпирически уловими и са рефлексия на промените в 

общественото мнение и в публичните оценки/нагласи спрямо сенчестите 

практики. 

През 2014 г., в сравнение с 2010 г., по всички наблюдавани индикатори 

се установява значително подобрение, което е пряко следствие от 

променените в позитивна насока обществени нагласи и настроения. Докато 

през 2010 г. в масовата народопсихология преобладаваха значителни нива 

на толериране и негласна, мълчалива подкрепа на сивите практики, то пет 
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години по-късно тези нагласи са променени. Наличните емпирични данни от 

2014 г. позволяват да се направи общата констатация, че в масовата 

психология на българина се извършват дълбоки и устойчиви промени в 

посока неприемане на проявленията на неформалната икономика. 

На основата събраните емпирични данни през 2014 г. могат да се направят 

следните по-важни изводи и констатации: 

Първо, сравнителният анализ показва, че установената през 2013 г. 

устойчива тенденция за намаляване на относителния дял на неформалния/ 

сенчестия сектор в националната икономика се запазва и през 2014 година. Така в 

сравнение с 2010 г. е постигнат значителен напредък по отношение намаляването 

на обхвата на сивите практики у нас. Работодателските оценки от 2014 г. сочат, че 

средната оценка за обхвата на сивите практики през 2014 г. е 32,3 %. Според 

населението през 2014 г. този дял е 31,3 %, а според работниците/служителите е 

31,6 %. Най-висок е обхватът на сивите практики (между 41 и 50 %) в градовете 

Видин, Търговище, Разград и Монтана, а също така Шумен и Плевен. Абсолютен 

„шампион“ в сивите практики се оказва Монтана (41 и 60 %). 

Оценките за тенденциите по отношение на обхвата на сивите практики у 

нас показват, че е налице е процес на редуциране на неформалната икономика и в 

частност, на „икономиката в сянка“. Тази тенденция започна през 2012 г., 

проявява се още по-отчетливо през 2014 г. и е индикация за настъпилите 

сериозни позитивни промени в икономическото поведение на работодателите. С 

най-високи нива на сиви практики през 2014 г. се очертават браншовете 1) 

туризъм, 2) инфраструктурно строителство, 3) млекопреработване и 4) 

здравеопазване. Според работодателските оценки, в тези браншове сивите 

практики варират между 25 и 50 %. С най-ниски нива на сиви практики са 

браншовете 1) пощенски услуги и 2) машиностроене. 

Второ, и през 2014 г. в структурата на общественото мнение типичните 

сиви практики се виждат в три основни области: 

 Нарушаване на трудово правното и осигурителното законодателство; 

 Отчитане на показателите за финансовата и стопанската дейност на 

фирмите; 

 Използването на корупционни практики. 

Анализът на оценките на изследваните съвкупности за степента на 



„Икономика в сянка“ 

563 

разпространение на типичните сиви практики у нас показва, че в периода 2010 - 

2014 г. е налице силна динамика в честотата на типичните сиви практики. 

Общата констатация е за постепенно и устойчиво ограничаване на сивите 

практики в българската икономика. Така например, през 2014 г. в сравнение с 

2010 г. чувствително са намалели случаите на „полагане на труд без какъвто и да 

е договор“ (от 28,4 % през 2010 г. на 7,5 % през 2014 г.). Позитивно развитие се 

установява и по отношение на най-често разпространената сива практика „работа 

на договори с фиктивни клаузи“ (от 17,9 % през 2010 г., 44,4 % през 2013 г и 26,7 

% през 2014 г.). През 2014 г. намаляват случаите на полагане на труд при 

социално осигуряване върху суми, по-ниски от реално получаваните. 

През 2014 г. намалява разпространението на сивите практики в 

областта на финансовата дисциплина. Така, ако през 2013 г. неиздаването на 

финансови документи е посочено като „много често и често“ срещано явление от 

общо 21,6 % от работодателите, то през 2014 г. е съобщено от общо 8,9 % от 

работодателите, което показва намаление на тази сива практика два пъти и 

половина (с 12,7 %). Установява се видим напредък по отношение 

ограничаването и превенцията на сивата практика „отчитане на по-ниски 

обороти от действителните“ (според 51,7 % от работодателите през 2014 г. тази 

сива практика се среща рядко). Така през 2014 г. е прекъсната установената 

през 2012 г. негативна тенденция за повишаване на относителния дял на 

тези работодатели, които си позволяват единични (спорадични) нарушения 

на финансовата дисциплина. Тази тенденция бе уловена през 2012 г. и в отговор 

на негативните сигнали бяха предприети адекватни мерки от страна на 

Правителството. 

Данните от 2014 г. показват запазване на установената през 2012 г. и 2013 

г. позитивна тенденция по отношение ограничаването на практиката за 

неплащането на данъци, акцизи и мита (от 16,0 % през 2010 г. на 5,4 % през 2014 

г.). За периода от 2010 до 2014 г. четири пъти (от 46,3 % на 11,0 %) е намалял 

относителният дял на работодателите, според които предпочитанията към 

кешовите плащания са „много често и често разпространено” явление в 

българската стопанска практика. Съответно, делът на работодателите които 

оценяват „предпочитанията към кешови разплащания” като рядко срещана 

практика се е увеличил от 22,1 % на 51,1 %. 
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Обобщението на представените емпирични данни показва, че за 

периода 2010 - 2014 г. типичните сиви практики като цяло са ограничени и 

сведени до нива, по-ниски от тези през 2010 г. Позитивните тенденции по 

отношение на повечето от типичните сиви практики са се проявили особено 

ясно през 2012 г. През 2014 г. се установява цялостен спад на типичните сиви 

практики - намаляват както най-широко разпространените сиви практики, 

така и някои специфични сиви практики, които се срещат в част от 

икономическите дейности. 

Трето, актуалните данни от 2014 г. позволяват да се направи извод за 

устойчиво намаление на лицата, които работят без трудов договор (от 16,6 % 

през 2010 г. до 6,4 % през 2014 г.). Намаление се отчита и сред лицата, работещи 

без осигуровки (от 10,8 % през 2012 г. на 4,3 % през 2014 г.) и на лицата, чиито 

близки работят без да им бъдат изплащани осигуровки (от 24,7 % на 11,4 % през 

2014 г.).  

Четвърто, през 2014 г. 13,7 % от интервюираните лица са извършвали 

допълнителна дейност срещу заплащане, като най-често извършваните дейности 

са в търговията, селското стопанство и земеделието, счетоводни услуги, 

медицински услуги, електроуслуги, транспортни услуги, строително-монтажни 

услуги, готварство и др. Данните от 2014 г. сочат, че в някои от най-силно 

нарушаваните аспекти на трудовоправните и осигурителните отношения при 

допълнителната заетост започват да се наблюдават позитивни промени. Така 

например, продължава положителната тенденция за намаляване на 

относителния дял на лицата, които извършват допълнителна дейност без трудов 

договор (от 42,1 % през 2010 г. до 21,4 % през 2014 г.). През 2014 г. се установява 

трайна тенденция за намаление на дела на лицата, които са осигурявани на по-

малки суми от реално получаваните (от 34,2 % през 2012 г. до 16,2 % през 2014 г.). 

Пето, данните от 2014 г. индикират задълбочаване на позитивната 

тенденция за създаване в предприятията на благоприятни организационни 

условия за работа в светлата част на икономиката. Показателно е, например, че 

докато през 2010 г. 39,1 % от предприятията са били сертифицирани и са имали 

внедрени системи за управление на качеството, през 2014 г. техният дял е 

нараснал до 58,9 %. През 2014 г. вътрешни правила са разработени и действат в 

над 50 % от предприятията.  
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Шесто, за пръв път от няколко години насам през 2014 г. е налице 

обръщане на „знака“ и междуфирмената задлъжнялост намалява. Така 

например, ако през 2010 г. 15,5 % от изследваните работодатели са имали 

просрочени плащания към доставчици, а през 2012 г. този дял е бил 16,0 %, то 

през 2013 г. този дял е скочил на 25,4 %, а през 2014 г. е намалял до 18,9 %. Докато 

през 2010 г. 39,7 % от изследваните работодатели са имали несъбрани плащания 

от други субекти, през 2012 г. този дял се е повишил на 53,6 %, а през 2013 г. 

следва ново повишение до нивото от 59,1 %. Затова пък през 2014 г. намалява 

рязко до 44,1 %. В същото време, се забелязва тенденция за плавно увеличаване 

на задлъжнялостта на държавата към икономическите субекти: този вид 

задлъжнялост е била 5,2 % през 2012 г., нараснала е до 9,1 % през 2013 г. и през 

2014 г. е продължила да нараства до 9,8 %. 

Заслужава да бъде отбелязано старанието на предприятията, въпреки 

обективните трудности да бъдат изрядни и да останат в светлата част на 

икономиката. Както е известно, ежедневните трудности могат лесно да се 

превърнат в негативен стимулатор и да подтикнат към използване на сиви 

практики. Данните обаче сочат устойчиви тенденции за подобряване на 

показателите на предприятията и за създадени стабилни нагласи за изрядно 

стопанско поведение. 

Седмо, през 2014 г. се установява позитивна промяна по отношение 

изплащането на трудовите възнаграждения по банков път (от 44,2 % през 2010 г. 

на 75,0 % през 2014 г.). Това е индикация за чувствителна промяна в политиката 

на работодателите спрямо персонала – все по-явни са усилията на 

работодателите за търсене на устойчивост и коректност в отношенията между 

работодателя и работника. Установява се също така чувствително повишение на 

нагласите на работодателите за извършване на плащанията по банков, вместо по 

касов път. Данните разкриват отчетлива позитивна тенденция за 

преструктуриране на плащанията от преобладаващо кешови (разплащания на 

каса или на „ръка”) в банкови трансфери. За периода 2010 - 2014 г. с 41,5 

процентни пункта се е увеличил относителният дял на банковите трансфери като 

начин на разплащане с клиенти (от 43,2 % през 2010 г. е нараснал до 53,1 % през 

2012 г., 61,7 % през 2013 г. и 84,7 % през 2014 г.). С 32,8 пункта се е увеличил 

относителният дял на банковите трансфери като начин на разплащане с 
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доставчици (от 52,4 % през 2010 г. се е увеличил на 59,4 % през 2012 г., 66,2 % 

през 2013 г. и 85,2 % през 2014 г.). 

Осмо, през 2014 г. се задълбочава установената през 2013 г. позитивна 

тенденция за спад в нивата на обществена толерантност и психологическата 

готовност за включване в сиви практики от страна на работниците/ 

служителите. Преломният момент бе 2013 г. и според най-новите данни 

положителният тренд се запазва. Прегледът на емпиричните данни от 2014 г. 

показва, че по всички наблюдавани индикатори е налице устойчиво намаляване 

от 2010 г. до 2014 г., като при част от тях има слабо покачване на нивата на 

толерантност през 2012 г. спрямо 2010 г., но през 2013 г. и 2014 г. тенденцията 

отново е на съществено понижаване. Така например, през наблюдавания период 

се установява постоянен спад в психологическата готовност на работниците/ 

служителите за участие в следните сиви практики: работа без писмен трудов 

договор (от 28,9 % през 2010 г. на 11,3 % през 2014 г.); работа без социално и 

здравно осигуряване (от 11,5 % през 2010 г. на 2,7 % през 2014 г.); предпочитания 

към извършване на големи парични плащания в брой, а не чрез банков превод (от 

21,7 % през 2010 г. до 6,6 % през 2014 г.). Практиката за работа на трудов договор 

за една сума плюс устни договорки за допълнително необлагаемо заплащане: 

това е сивата практика с най-широко разпространение в българската икономика. 

През 2010 г. готовност за работа при такива условия са изразили 46,5 % от 

работниците/ служителите, а през 2014 г. този дял намалява до 31,0 %. 

Девето, и през 2014 г. на ниво икономическите субекти и на ниво 

физически лица се запазва тенденцията за недеклариране на повече от една 

четвърт от доходите на физическите лица. Новото през 2014 г. е ясното 

артикулиране на два типа нагласи и оценки: и работодателите, и 

работниците/служителите са убедени, че през 2014 г. почти двойно се е повишил 

дела на хората, които прикриват само до една десета от доходите си. В същото 

време, са се повишили дяловете на работодателите и работниците/служителите, 

считащи че се укриват между една четвърт и до половината от реалните доходи. 

Прави впечатление драстичното намаление на дяловете на работодателите и 

работниците/служителите, считащи че хората декларират своите доходи на 100 

%. Това е тревожен сигнал и заслужава специално адресиране. Тазгодишното 

попълване на базата данни потвърди тревогата ни от предходните години, че по 
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отношение на данъчната дисциплина на българина тепърва предстои да се 

работи. 

Десето, данните за честотата на издаване на финансови бонове при 

покупка на основни видове стоки показват, че са налице видими позитивни 

промени. Практически и спрямо осемте наблюдавани групи стоки за периода 2010 

- 2014 г. се отчита двукратно или дори трикратно увеличение на дяловете лица, 

които винаги при покупката на тези стоки са получавали финансови бонове. По 

своеобразен начин изглежда картината и с честотата на издаване на финансови 

документи при ползването на услуги. Данните за 2014 г. показват застой, по 

някои показатели и спад в сравнение с 2013 г. и връщане по-скоро към нивата от 

2010 г. Това говори за нестабилност в общите нагласи за спазване на финансовата 

дисциплина при предлагането/ползването на различни видове услуги от 

населението. 

Представените емпирични данни сочат категорично, че през периода 2010 - 

2014 г. е повишена чувствителносттта на българското общество към 

„икономиката в сянка“ и видимо е редуцирана масовата психологическа 

предразположеност към толериране на сивите практики, вследствие на което 

значително са намалели случаите на включване в сиви практики на работното 

място. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В специализираната литература се лансира тезата, че емпиричното 

изучаване на сенчестите икономически дейности чрез директни методи е не само 

трудно, но и невъзможно. Как може да бъде изучено „скритото“ и „невидимото“, 

питат се и икономисти, и транзитолози. Та нали по своя замисъл и реализация 

сивите икономически практики остават „скрити“ от държавата и не попадат в 

отчетните формуляри! Как тогава е възможно да се допусне, че с помощта на 

социологическите методи може да бъде уловен този така добре прикриван 

сегмент от социално икономическата реалност? Кой работодател, например, 

доброволно ще разкаже за неформалните практики, които използва, за да намали 

разходите за труд или дължимите данъци? 

Неприкритият скептицизъм и съмненията по отношение на събираната 

чрез емпирични социологически изследвания информация са едно от 

предизвикателствата за написването на тази книга. Предприетото 

метаизследване на подходите за измерване на неформалните икономически 

дейности, изградената при този процес методология за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“ и получените емпирични данни са доказателство, че 

сенчестите икономически практики могат да бъдат адекватно изучени, 

когато се приложат релевантни методологически подходи и научно 

обосновани изследователски процедури. 

В основата на емпиричното изучаване на сенчестите икономически 

дейности е поставено разбирането, че неформалната икономика е паралелна 

икономическа реалност - подсистема, която дублира официалната икономика и се 

основава на съзнателното неспазване, „заобикаляне“ или грубо игнориране на 

официално съществуващите правила. Неформалната икономика обаче има много 

и твърде противоречиви лица. В методологическо отношение, тъкмо 

хетерогенната и вътрешно противоречива природа на неформалната икономика 

се оказва най-сериозният проблем, защото множеството проявления на 

неформалната икономика се възприемат по коренно различен начин, при това 

една и съща сива практика се разпознава и оценява нееднакво от различните 

страни, включени в процеса по иницииране и осъществяване на тази сива 

практика. Логично, в огледалото на общественото мнение една част от сивите 
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практики се осъждат и порицават, докато други биват тихомълком приемани и 

съзнателно толерирани. 

Настоящият труд си постави за цел да покаже как е възможно да се 

подготви и реализира научно обосновано емпирично социологическо 

изследване на дейностите, попадащи в категорията „икономика в сянка“. За 

да бъде внесен методологически ред, за целите на емпиричното изучаване на 

неформалните икономически практики най-напред е направено ясно 

разграничаване на видовете неформални икономически дейности. Най общо, 

неформалната икономика е изградена от четири компонента - икономика на 

доверените лица, „икономика в сянка“, черна (криминализирана) икономика и 

домашна икономика (натурално стопанство). Анализът на съдържанието на 

конструкта „икономика в сянка“ показа, че става въпрос за сложна, полиморфна 

структура от икономически практики и отношения, които се подразделят на два 

основни компонента - сива икономика и скрита икономика. Сивата икономика 

включва онези дейности, които се реализират от легално съществуващи 

стопански субекти, извършващи легитимни (разрешени от действащото 

законодателство) икономически дейности с тази разлика, че при тяхното 

осъществяване се допускат съзнателни или несъзнателни нарушения на 

действащото законодателство. Скритата икономика е съвкупност от практики, 

извършвани от нерегистрирани и в този смисъл нелегитимни стопански субекти. 

Значителна част от тези субекти се занимават с незабранени от закона 

икономически дейности. Но тъй като дейностите и резултатите от тях остават 

напълно скрити за държавата, извършващите ги субекти се явяват нарушители 

на действащото законодателство. 

Изграждането на работеща методология за емпирично изучаване на 

„икономиката в сянка“ започна от критичното преосмисляне на съществуващия 

понятиен апарат и подходите (антропологически, социологически, статистически 

и макроикономически) за изследване на неформалните икономически дейности и 

в частност, „икономиката в сянка“. Критичното осмисляне на прилаганите в 

световната и европейската практика методи за измерване и тълкуване на 

неформалните икономически практики (опосредствани, непосредствени и 

моделни) позволи да се идентифицира общата слабост в развитието на 

знанието за неформалността - тенденцията към продуциране на 
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фрагментарно, лишено от системност знание за отделни елементи от 

неформалната икономика, преекспонирането на едни аспекти и 

съзнателното неглежиране на други. В резултат от това се стига до създаването 

на непълно, деформирано и недостоверно знание за неформалността в 

съвременните общества, което поради свързаността на националните икономики 

в контекста на глобализационните процеси може да се окаже гибелно в 

дългосрочен план. 

При направеното изследване на подходите и практиките за 

изучаването на неформалната икономика и в частност, „икономиката в 

сянка“ е показано, че сложната, хетерогенна и вътрешно противоречива 

структура на „икономиката в сянка“ може да бъде адекватно обхваната, 

измерена и обяснена с помощта на комплексна методология, в основата на 

която е поставен холистичният подход. За целта е конструирана авторска 

методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка“. Разработен е 

подход и предварителен модел за построяване на методология за емпирично 

изследване на „икономиката в сянка“. Разграничени са четири основни етапа, 

всеки от които е изграден от отделни фази. Обосновано е въвеждането на 

понятието „холистичен подход за емпирично изследване на „икономиката в 

сянка“. С него е обозначена общата теоретико-методологическа перспектива и 

системата от научни принципи и методологически подходи, с които е 

конструирана методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка“. 

Операционализирано е разбирането за „холистичност“ в контекста на 

конструирането на методология за емпирично изучаване на „икономиката в 

сянка“. На основата на съвременните тенденции в социологическия дебат върху 

неформалността е разработен теоретичен модел за обяснение на неформалните 

икономически практики в трансформиращото се българско общество. Направен е 

опит за доразвиване и операционализиране на теоретичните конструкции на 

учените-транзитолози с оглед конкретиката на българското трансформиращо се 

общество. 

Емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ стъпи на 

институционалната теория. Основите на неоинституционалната138 парадигма се 

                                                 
138 Разбирането на взаимопрехода и отграниченията между теориите от двата типа 
институционализъм се прави на основата на двата основни научни (методологически) подхода 
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поставят от Роналд Коуз, който в два свои труда (Природата на фирмата, 1937 и 

Социалните разходи като проблем, 1960) дефинира основните тези на новото 

теоретично направление. За разработването на неоинституционализма решаващи 

се оказват теорията за правата на собственост (Р. Роуз, Й. Макнийл), теорията на 

оптималния контракт (Дж. Стиглиц, Й. Макнийл) и теорията на държавата, 

отговорна за създаването на права на собственост и тяхната ефективна защита 

(Дж. Бюкънън, Г. Таллок). Нееднозначно се интерпретира приносът на 

конституционната икономика (В. Ванберг), която израства от теорията за 

обществения избор. В методологически аспект, важен етап от формирането на 

неоинституционалното направление е теорията на информацията (Дж. Стиглер), 

който аргументира целесъобразността от въвеждането на понятието за 

информационните разходи – с него се обозначават разходите по намирането и 

получаването на информация за ситуацията на пазара, за участниците в сделката 

и за самата сделка. Централното концептуално ядро на неоинституционалната 

парадигма е презумпцията за институциите като „рамки, създавани от хората, за 

структурирането на политическите, икономическите и социалните 

взаимодействия” (Williamson, 1996). Неоинституционалното направление 

разглежда институциите като ключ за обяснението на социално икономическата 

промяна (Williamson, 1975; Arthur, 1988; Castells & Portes, 1989; North, 1981, 1990; De 

Soto Hernando, 2000; Feige, 1990; Williams & Windebank, 1998; Williams, 2005; Williams 

& Renooy, 2009). Понятията „институции”, „институционална рамка”, 

„нарастваща възвръщаемост”, „транзакционни разходи” са последователно 

развити и обогатени, но се приема, че в теоретично отношение разработките на 

Норт съдържат най-пълна и систематизирана аргументация на концепцията за 

институциите като определител на социалното и икономическото развитие, най-

убедително са обосновани взаимодействията между институционалната среда и 

икономическите резултати.  

Развитието на понятието транзакционни разходи (Р. Коуз, О. Уилямсън, Д. 

Норт139) е изключително важно в контекста на емпиричното изучаване на 

                                                                                                                                                         
при анализа на институциите: 1) методологическият индивидуализъм, който обяснява 
възникването на институциите като потребност на индивидите и 2) принципът на холизма, 
който обяснява поведението на индивидите като функция от институциите и 
институционалната среда. 
139 По-ранните изследвания на Дъглас Норт (1961-1966) за икономическия растеж и 
благосъстоянието на американското общество, както и вграждането на институционалния анализ 
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сенчестите икономически дейности. Ясното отграничаване на понятията 

трансформационни и трансформационни разходи е ключово въобще за 

развитието на неоинституционалната парадигма, а за целите на емпиричното 

изследване на неформалните практики разбирането на съдържанието на двата 

вида разходи е абсолютно необходимо, тъй като обяснява поведението на 

икономическите играчи в една или друга конкретна среда. 

Важна онтологическа предпоставка за емпиричното изучаване на 

сенчестите икономически дейности е разбирането за природата на 

институциите – те са сложни, хетерогенни, динамични, но още по-важното е, че 

включват в себе си не само формално създадените правила (закони, наредби, 

регулации), но и типичните неписани поведенчески регулации, които са 

„основополагащи и допълват формалните” (Норт, 2000; Williams, 2005). Точно 

това широко тълкуване на институциите дава ключа към обяснението на 

детерминиращата сила на институционалната матрица - силата на институциите 

е в тяхната динамичност и податливост на промяна. Нещо повече, социалната 

промяна се извършва чрез предефиниране на институциите, което често е 

резултат от взаимодействието между формалното и неформалното. 

Институциите по необходимост произвеждат организации (механизми), чрез 

които се легитимират. Институционалната промяна е двигателят на 

социалната промяна. Механизмът на социалната промяна може да бъде разбран 

единствено в контекста на имплицитно заложена постъпателна динамичност на 

институциите – те се променят, но не с прекъсване, а постъпателно (Норт, 

2000)140. Настоящият текст стъпва на този постулат и доказва на примера на 

                                                                                                                                                         
в контекста на стопанската история са причината Норт да бъде отнасян към „новата 
икономическа история” или клиометрията. Теорията на Норт за институциите, 
институционалната промяна и икономическите резултати се приема като важен трасиращ етап в 
развитието на клиометрията. Норт акцентира върху доминиращата роля на политическите 
(правните) норми и правата на собственост за икономическото развитие, докато в същото време 
допускането му за комбинираното влияние на формалните и неформалните ограничения върху 
транзакционните разходи е отглас от стария институционализъм (Нуреев и Латов, 2000). 

140 Норт доразвива своите виждания и в по-късните си работи вгражда теорията на Пол Дейвид и 
Браян Артър (1945) за зависимостта от предшестващия път (path dependence theory). Норт 
обяснява посоката, характера и съдържанието на институционалната промяна като функция на 
изминатия (предшестващия) път на развитие. Културният филтър и акумулираните колективни 
„преживявания” в контекста на предходни системи на социално икономическо развитие се 
оказват решаващи за протичането на трансформациите и за предефинирането на 
институционалната рамка. Норт разграничава четири варианта на преход, два от които 
еволюционни - path dependence и path determinacy, и два революционни - path independence и path 
indeterminacy (Худокормов, 2009). 
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българската икономическа реалност, че сложната социална тъкан на 

институциите е податлива на реорганизации, в това число и на тотално 

предефиниране, но колкото по-радикално се променят институциите, 

толкова по-големи са произтичащите от това транзакционни разходи и 

толкова по-широк е обхватът на сенчестите икономически практики в 

националната икономика. За изучаването на сенчестите икономически 

дейности важни методологически последствия има разграничаването на 

понятията „институции” и „организации” – ако първите са самите правила на 

играта, вторите обозначават структурите, възникващи като следствие от самите 

правила141. Основополагащи са институциите, а организациите са агент на 

институционалната промяна. Имплицитната диалектичност в системата 

„институции-организации” насочва изследователския интерес към обяснение на 

взаимодействията между институциите и организациите. За целите на 

емпиричното изследване на проекциите на „икономиката в сянка“ в мисленето на 

работодателите, това разграничение се конкретизира – поставят се отделни 

фокуси върху нагласите на пазарните субекти към институциите, от една страна и 

към организациите, от друга страна. В тази връзка е един от приносните моменти 

на настоящия текст: Сравнителният анализ на двата типа нагласи позволява да се 

идентифицират някои основни характеристики на сенчестите икономически 

дейности и на тази основа да се предложи социологическа обосновка за 

релевантните подходи за ограничаване обсега на сенчестите икономически 

дейности чрез редуциране на конфликта между формалните и неформалните 

институции. 

В контекста на институционалната теория приносите на книгата са в две 

посоки: 1) обогатяване на институционалната теория чрез социологическа 

интерпретация на представите и оценките на българските работодатели, наетите 

лица и населението  за „икономиката в сянка“ и 2) на примера на българската 

                                                 
141 Организациите от своя страна имат крайно хетерогенен характер – това са политически органи 
(политически партии, сенат, органи на местната власт, контролни агенции, изпълнителни 
агенции), икономически органи (фирми, семейни ферми, кооперативи, синдикални организации), 
социални (асоциации, клубове, църкви) и образователни органи (училища, университети, 
преквалификационни центрове). Формата и съдържанието на организациите се предопределят от 
институциите (институционалната рамка), но организациите от своя страна също влияят върху 
развитието на институционалната рамка. С развитието на организациите се повишава тяхната 
ефективност като структури, а успоредно с това се променя и способността им да променят 
институционалната рамка (Чандлър, 1977). 
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икономическа реалност, извеждане на зависимостта между формалните и 

неформалните институции: колкото по-голям е конфликтът между формалните и 

неформалните институции, толкова по-големи са транзакционните разходи и по-

широк е обхватът на „икономиката в сянка“. 

За да бъде намален относителният дял на „икономиката в сянка“, е 

необходимо да се „снеме“ напрежението между формални (закони, нормативни 

документи, право) и неформални институции (оценки, представи и нагласи), 

което означава формалните правила да съответстват в максимална степен духа и 

сърцевината на неформалните институции. Анализът на представите и оценките 

на българското общество за „икономиката в сянка“ и в контекста на 

институционалната теория направи възможно дешифрирането и ясната 

артикулация на рационалните възможности за ограничаване на обсега на 

сенчестите практики - чрез намаляване нивото на несъответствие между 

формалните и неформалните институции. Стъпвайки на емпирични данни от 

българската икономическа реалност, текстът потвърди по емпиричен път 

правотата на две особено важни допускания от институционалната теория, 

които са ключ към обяснението на естествената тяга на пазарните субекти 

към неспазване на формалните правила – 1) състоянието на неопределеност 

(липса на информация, незнание един за друг) повишава значително 

транзакционните разходи и поради това 2) „печалбите от измами и неизпълнение 

на задълженията надвишават печалбите при поведение на сътрудничество” 

(Норт). 

Следвайки съвременните тенденции за прилагане на комбинирани 

изследователски стратегии, в текста е обоснована и разработена 

изследователска стратегия и технология за емпирично социологическо 

изследване на „икономиката в сянка“. Направена е обосновка на 

релевантността в прилагането на комбинирана изследователска стратегия, 

разновидност на поетапната проучвателна стратегия (Sequential Exploratory 

Strategy). За реализирането на стратегията е конструирана система от логически 

взаимосвързани, но относително самостоятелни социологически изследвания, с 

ясна субординация помежду им, с прецизно дефиниране на познавателните им 

функции и очакваните емпирични резултати. В контекста на изградената система 

от изследвания, всяко следващо изследване е обосновано като надграждащо 
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предходното - както в методически, така и в когнитивен смисъл. 

В процеса на реализираното метаизследване бе показано, че 

изучаването на проявленията и обхвата на „икономиката в сянка“ чрез 

система от социологически изследвания е методологически целесъобразно, 

инструментално осъществимо и рационално - както в познавателно 

отношение, така и по отношение на възможностите за конструиране и 

коригиране на национални политики. Съдържателният анализ на получената 

съвкупна информация показа, че разработеният за целите на изследването 

концептуален социологически модел е адекватен и изчерпателен, а източниците 

на емпирична информация и методите за набирането на емпиричните данни са 

релевантни и научно обосновани. Верифицирането на разработената 

методология за емпирично изучаване на „икономиката в сянка“ доказа, че 

възприетият холистичен подход е релевантен на обекта на изследване. 

Конструираната на тази основа методология отразява коректно и изчерпателно 

основните характеристики и свойства на „икономиката в сянка“, а възприетите 

подходи и методи създават необходимата съвкупност от методологически, 

технологически и организационно-технически предпоставки за изчерпателното и 

научно обосновано изучаване на обекта на изследване. 

Получената емпирична информация разкри богатството от образи, 

асоциации, представи и модели, с които общественото мнение възприема и 

оценява „икономиката в сянка“. Очаквано и логично, сивите икономически 

практики получават своеобразна интерпретация в представите на различните 

изследвани съвкупности. Така например, населението като цяло има 

хиперболизирана представа за обхвата на „икономиката в сянка“, тъй като 

формира оценките си на основата на преки впечатления, които допълва, 

обогатява и коригира под влияние на медиите и разказите на свои колеги, близки 

и приятели. Работодателите, от своя страна, са склонни да подценяват размерите 

и обхвата на сивите практики в областта на финансовата и данъчната 

дисциплина, стараейки се по този начин да изградят социално приемлив образ на 

браншовете, в които работят. Наемният труд акцентира върху сивите практики, 

свързани с прилагането на трудовоправните и осигурителните отношения. Прави 

впечатление, че всички изследвани съвкупности се ориентират безпроблемно по 

отношение на факторната детерминираност на „икономиката в сянка“. Това дава 
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възможност да се установи структурата на общественото мнение за 1) причините 

за възникване на „икономиката в сянка“и 2) причините за устойчивото 

възпроизвеждане на сенчестите икономически практики. 

Изследването на образа на „икономиката в сянка“ сред работодателите, 

наетите лица и населението установи интересни и силно провокативни елементи 

в моделите, с които отделните категории изследвани лица възприемат и 

интерпретират сенчестите практики. Оценките и нагласите към „икономиката в 

сянка“ са двойствени, противоречиви, пропити с висока доза рационализъм, но и с 

желание привлекателността на сенчестия сектор да се маскира зад паравана на 

несъвър-шенствата на законодателната и институционалната среда и занижения 

контрол от страна на държавата. 

Така например, работодателите са склонни да търсят основната и главната 

вина за сенчестите практики в съществуващите формални правила - 

противоречиви и пълни в пропуски, тези правила са в дълбок конфликт с 

неформалните институции (представи, оценки и нагласи). В резултат на това 

работодателите считат за оправдано и социално допустимо да нарушават 

формалните правила, при това без да се страхуват особено от възможните 

последствия от девиантното си поведение. Стопанското поведение на 

работодателите е подчинено на строга икономическа целесъобразност и трезва 

преценка за ползите и загубите от това да бъдеш изряден или да потънеш в 

зоната на здрача. Ограничаването на сенчестия сектор се схваща като 

функция от действията и волята на държавата да оптимизира своите 

политики, за да създаде предпоставки и условия за благоприятна и гъвкава 

бизнес среда. В тази връзка, работодателите изразяват ясно и дефинитивно 

своите очаквания към държавата като основен фактор за иницииране на 

ефективна обща кампания за ограничаване на сивата икономика. 

Очакванията са насочени най-вече към приемането на промени в съществуващото 

законодателство с цел намаляване на данъчното и осигурителното бреме, 

прецизиране и намаляване на регулациите според спецификата на браншовете, 

създаване на ефективни механизми за мониторинг и контрол по спазването на 

съществуващите правила за стопанска дейност и гарантиране на равенство пред 

закона на всички стопански субекти, въвеждане на строги, адекватни на 

нарушението, санкции за неспазващите правилата и стимулиране на изрядните 
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работодатели. Силно е обаче съмнението сред работодателите, че държавата 

има реално желание да ограничи сивия сектор. Упоритото присъствие на 

сивите практики в икономиката на страната поставя под въпрос и ефикасността 

на управленските подходи за ограничаване на сивия сектор. 

Сравнителният анализ на оценките на българското общество за сенчестите 

икономически практики в България дава основания за общата констатация, че 

макар и страната ни да остава в челните места по относителен дял на 

сенчести практики в ЕС, в българската икономическа реалност настъпват 

позитивни промени. Считано от 2012 г. в България се забелязва процес на 

редуциране на нарушенията в стопанския живот, което на емпирично ниво се 

обективира под формата на намаляване на относителните дялове на типичните 

сенчести практики. При част от тези практики може да се говори за трайно 

овладяване на негативните трендове. Все още има сенчести практики, които са 

значим елемент от икономическото поведение на стопанските субекти.  

Най-голямото предизвикателство при изучаването на общественото 

мнение за „икономиката в сянка“ е тълкуването на галерията от емпирични 

образи, вътрешно противоречиви мнения и оценки, асоциативни и оценъчни 

модели, с които общественото мнение описва и оценява сивите 

икономически практики. Неопитното изследователско око лесно би могло да 

бъде подведено от разнопосочните мнения и оценки, които не винаги са 

консистентни с декларираните от изследваните лица социално психологически 

нагласи. Решението на проблема се съдържа в самия обект на изследване - 

„икономиката в сянка“ има хетерогенна структура и множество различни 

проявления. Тяхното отражение в общественото мнение се диференцира в 

зависимост от функциите, които отделните сиви практики изпълняват. Ето защо 

ключът към разбирането на сенчестите икономически дейности е 

идентифицирането на функциите на „икономиката в сянка“ и тяхното 

адекватно операционализиране, с оглед емпиричното им изучаване. За 

целите на настоящото изследване са очертани шест такива функции: 

рефлексивна, рационализираща, компенсаторна, обструктивно неутрализираща, 

деструктивно игнорираща и агресивно обезсилваща. 

В светлината на шестте вида функции на „икономиката в сянка“, ново 

тълкуване получава самата идея за неформалността и генезиса на неформалните 
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правила. Предложено е авторско виждане за процеса на възникване на 

неформалните правила, като са разграничени неформалност от I-ви род и 

неформалност от II-и род. Взаимопреходите между двата вида неформалност сами 

по себе си са интересни, още повече че те не подлежат на непосредствено 

емпирично наблюдение, но знанието за тях се съдържа имплицитно в 

общественото мнение за „икономиката в сянка“. Представите за социално 

допустимото, оценките за „приемливите“ и „нормалните“ нарушения на 

официалните правила, нагласите и готовността за включване в едни или други 

сиви практики са реалните, емпирично уловими „следи“ от процеса по формиране 

на неформалността. При това, анализът на застиналите в общественото мнение 

мисловни и оценъчни „следи“ позволява да се реконструира не само процеса по 

възникване на определен вид неформални правила, но и да бъдат 

идентифицирани причините, породили този вид нарушения. 

Аналитичните резултати от проведените изследвания показват, че 

основните детерминиращи фактори за съществуването и устойчивото 

възпроизвеждане на сенчестите практики у нас са пропуските в законодателната 

и институционалната среда - множеството противоречия, пропуски, съзнателно 

оставени „вратички“ в законите, благодарение на които сивите практики са не 

само възможни, но и икономически целесъобразни. Затова ако трябва да се 

приоритизират политиките, трябва да се започне с промени в законодателната и 

институционалната среда. Само чрез тях могат да се създадат реални 

предпоставки за ограничаването на сенчестите практики. Към момента на 

изследванията, сенчестите практики са придобили своеобразна социална 

„легитимираност“, тъй като основанията за масовите нарушения на регулациите 

за стопанска дейност се съдържат в експлицитен и имплицитен вид в самото 

законодателство. 

Неформалното икономическо поведение е еманация на социално 

икономическата „нормалност” на трансформиращото се българско 

общество. Разгледана през тази перспектива, „икономиката в сянка“ може да 

бъде обект на национални политики и въздействия, но това изисква прецизиране 

на подходите, политиките и мерките. За целта е необходимо да се направи 

социологическа обосновка на подходите спрямо отделните проявления на 

„икономиката в сянка“ и на тази основа да се мисли за мерките, така че те да 
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бъдат адекватни на основните видове неформалност в съвременното българско 

общество и да кореспондират с очакванията на обществото за действия в тази 

посока. Различните видове сенчесто поведение са продиктувани от съвършено 

различни мотиви, а това предполага и прилагането на различни подходи спрямо 

тези практики. Много внимателно трябва да се осмисли до каква степен е 

възможно да се ограничат сенчестите икономически практики и да се 

идентифицират границите на рационалното ограничаване – такова редуциране, 

което в същото време създава предпоставки за икономическа свобода и 

стимулира естествената предприемчивост на пазарните субекти. 

В тази връзка възниква въпросът за практическата приложимост на 

резултатите от проведените изследвания. Сумарно, утилитарните ползи могат 

да се видят в три основни направления: 

От една страна, при формулирането на политиките, програмите и мерките 

за създаване на заетост и адресирането на уязвимите групи на пазара на труда. 

Емпиричните социологически изследвания на „икономиката в сянка“ позволяват 

да се очертаят подробни профили на категориите лица, които участват в сиви 

практики - по региони, по статуси, по трудова заетост, по социално демографски 

характеристики, по професионално квалификационни характеристики. 

Разработените  профили позволяват да се формулират и много точно да се 

прецизират характера и типа на мерките, които е целесъобразно да се приложат в 

отделните региони на страната (с оглед нивото и типа на безработицата, 

структурата на предприятията и реалното търсене на работна сила. 

От друга страна, като се знаят какви са реалните нива на включеност на 

населението в сиви практики, могат да се оптимизират подходите при определяне 

размерите на социалните плащания. 

Резултатите от изследванията са полезни също така и за прецизиране на 

фондовете, съществуващи на основата на солидарните стълбове - обществено 

социалното осигуряване и здравното осигуряване. Изследванията показват, че 

загубеното доверие в стабилността на пенсионните фондове и здравната каса са 

основните причини населението да толерира една голяма част от сивите 

практики в трудовите отношения. При изследванията се събира богата 

информация за възможните начини на реорганизиране на тези системи. Ако бъде 

използвана рационално, тази информация действително може да е полезна за 
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оптимизиране на системите за социално и здравно осигуряване, а заедно с това - и 

за намаляване на обсега на сивите практики в страната. 

„Икономиката в сянка“ е най-широко разпространеният и най-

устойчиво възпроизвеждащият се вид неформална икономика. Емпиричното 

изучаване на проекциите на сивите икономически практики в общественото 

мнение е не само възможно, но и необходимо. В процеса на конструиране и 

практическото прилагане на методологията стана очевидно, че емпиричното 

изучаване на „икономиката в сянка“ изисква непрекъснато усъвършенстване и 

оптимизиране на изследователските подходи и инструменти. Насоките за 

бъдещи изследвания на „икономиката в сянка“ са в следните основни 

направления: 1) изследване на влиянието на „икономиката в сянка“ върху 

политическите процеси, в това число формирането и поведението на сивия 

политически елит; 2) разработване на Индекс на толерантност/чувствителност 

на българското общество към сенчестите практики; 3) разработване и 

верифициране на детайлни модели на поведението на сивите и скритите 

икономическите субекти; 4) изследване на мястото и ролята на офшорните зони 

за съществуването на сенчести икономически практики; 5) емпирично 

обосноваване на оптималните подходи за ограничаване и превенция на 

сенчестите практики. 

Представеният труд е началото на сложно построено метаизследване на 

сенчестите икономически дейности. „Икономиката в сянка“ е един от ежедневно 

напомнящите за себе си видове неформална икономика, чието разбиране и 

реконструиране е дългосрочна и безспорно, провокативна изследователска 

задача. Но това е и уникален изследователски шанс да се направи опит да се 

проникне в същностните характеристики на неформалността и да се обясни 

специфичната й функционалност в контекста на глобализиращото се общество. 
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