
48

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от Българската търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, 2007-2013
BG 051PO001-2.1.07

„Инвестира във вашето бъдеще”

Проект: „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и 
осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването ú”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Договор № BG 051PO001-2.1.07
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

VI. Заключение

В заключение анализа на данните от проучването показва, че установените характеристики 
на бизнес средата в изследваните сектори показват наличието на практики, присъщи на не-
формална икономика, включващи:

҉ нерегламентиране на условията и правилата за полагане на труд;
҉ нерегламентирано и съответно, не отчитано заплащане на труда.

От ключово значение е нивото на информираност на наетите лица по отношение трудо-
вото и осигурителното законодателство, както и за възможностите за защита на трудовите 
права. Данните показват ясно изразен дефицит на информация в тези аспек ти. Преодоля-
ването на този дефицит би оказало пряко влияние върху „изсветляването“ на икономиката 
и рязкото намаляване на констатираните нерегламентирани практики. Нерегламентираното 
полагане на труд (изцяло или частично) обуславя ниска степен на познаване на ключови еле-
менти на трудовоправните и осигурителните отношения и съответно склонност към толери-
ране и участие в негативни практики, характерни за неформалната икономика.

В този контекст следва да бъдат развити и системите за информиране, консултиране, 
посредничество на пазара труда, като инструменти за повишаване на обществената нетър-
пимост към неформалната икономика в областта на трудовоправните и осигурителните от-
ношения.
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