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

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

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската търговско-
промишлена палата носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 
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Партньор по проекта 

 

Конфедерация на труда 

“П О Д К Р Е П А” 

 
Проектът се реализира по операция „Повишаване гъвкавостта и 

ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните 

партньори”, Приоритетна ос 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от ЕСФ. 
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Цел  

 
Противодействие на проявите на сивата икономика 

при трудовоправните и осигурителните отношения и 

промени на общественита нагласа за толериране на 

тези прояви 
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Отраслов обхват на проекта: 

 
производство на хранителни продукти; 

производство на напитки и тютюневи изделия; 

производство на текстил и изделия от текстил и облекло; 

гражданско строителство и изолации; 

хотелиерство и ресторантьорство; 

транспорт; 

спедиция и съобщения; 

операции с недвижимо имущество; 

наемодателна дейност и бизнес услуги;  

учебно-образователни услуги. 
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Териториален обхват на проекта:  
 

Проектът е национален и всички дейности и инициативи по 

изпълнението му са извършвани не само в София, но и 28-те града, 

където функционират БТПП 

 

 

Целеви групи: 

Работодатели 

Наети лица 

Синдикалисти 
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РЕЗУЛТАТИ 
  

Организирани 685 събития в цялата страна /28-те областти центъра + 

градовете Гоце Делчев и Казанлък/, от които:  
 

•  479 обучителни събития /включително и обучения на работното място/ 

•  117 информационни събития 

•  89 – кръгли маси и дискусионни панели 

 

с общ брой участници и обхванатите лица /до края на септември 2014 г./  

7523 представители на целевите групи, от които 4603 жени и 2920 мъже. 
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Виртуална социална академия  www.vsa.bcci.bg като инструмент за 

самообучение и самоинформиране, съдържаща информация за:  

 
 нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения 

 анализи, методически ръководства, резултати от проучванията, Кодекс по бизнес 

етика и др. Информация 

 възможност за абонамент на Аlert механизъм, чрез който абонатите получават 

редовна информация за промени в трудовото законодателство 

 HelpDesk за получаване на сигнали за нарушения в областта на трудовоправните и 

осигурителните отношения 

 консултантски услуги 

 добри европейски практики 

 модул „Кариерно развитие”, където виртуално се срещат работодатели, предлагащи 

атрактивни позиции и заети лица, търсещи кариерно развитие 

 възможност чрез попълване на он-лайн анкета по различни въпроси 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

BG 051PO001–2.1.07 

 "Инвестира във вашето бъдеще!“  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

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

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

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската търговско-
промишлена палата носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

При първоначален количествен индикатор 200 бр., впоследствие 

завишен на 600 бр. бяха предоставени 800 броя безплатни 

тематични консултации в писмена форма в следните 

тематични области: 
 

 фирмено поведение  

 корпоративна социална отговорност  

 бизнес етика  

 повишаване адаптивността на работниците 

 управление на конфликти посредством преговори  

 посредничество и медиация 

 приложение на система от глобални стандарти  GS1 /маркиране с бар код и 

електронен обмен на данни/. 
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Подготвени  са 10 експертни разработки, използвани като 

тематична база при последващите обучения на целевите групи, /по 

две за всяка тематична област – за работодатели и за заети лица/ 

в следните тематични области: 

 
 Ефективна организация и администриране на бизнеса  

 Обща рамка на трудовоправните и осигурителните отношения  

 Фирмена култура – ефективна работна среда  

 Правни механизми за защита на интересите на наетите лица; 

 Механизми за взаимодействие между работодателите и наетите лица  
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Проведени са 12 мащабни проучвания  и 17 анализа на 

резултатите от проведените проучвания /в териториален и 

отраслов разрез/, обхващащи  цялата страна, по-важните от 

които са: 

 

Проучване на нивото на информираност на наетите лица и 

работодателите в цялата страна, обхващащо 28-те областни 

центъра на България плюс общините на Казанлък и Гоце Делчев, 

относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и 

осигурителните отношения с 6637 респондента и анализ на 

резултатите от проучването  
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 Проучване на достигната степен на информираност на целевите 

групи за нормативната рамка, регулираща трудовоправните и 

осигурителните отношения в целевите отрасли.  

Методика за анализ на резултатите от проучването и Анализ на 

резултатите от проучването, направен в  териториален и отраслов 

разрез, както и обобщен анализ на резултатите 

 
 Резултати: В различните отрасли/региони от 10% до 32% по-добра 

информираност и оттам с от 10% до 32% намаляване на проявите на 

сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения при 

обхванатите от проекта лица. 
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 Проучване и анализ на условията на труд в отраслите производство 

на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; 

производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия; хотелиерство и ресторантьорство.  

 
 В резултат на проучването бяха подготвени методически ръководства за 

подобряване на условията на труд в трите отрасъла и бяха проведени обучения 

на място.  

 

 Резултати: 
• Производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло – намаление на трудовите 

злополуки с 40,0% 

• Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия – с 35,7% 

• Хотелиерство и ресторантьорство – с 28,6% 

• Средноаритметично, намалението е 34,77% 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

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

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

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската търговско-
промишлена палата носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

 Проучване на рисковите фактори на пазара на труда, водещи до прояви на 

неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в 

целевите отрасли. Оценка на въздействието на проекта върху рисковите 

фактори на пазара на труда и разработване на стратегия за ограничаването 

им. Подготовка на предложения за законодателни промени в нормативната 

рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения с цел 

ограничаване на проявите на неформалната икономика 
 

Резултати:  
• Проведено проучване с над 2000 респондента 

• Анализ на резултатите от проучването – обобщен и в териториален и отраслов разрез 

• Подготвена оценка на въздействието на проекта върху рисковите фактори на пазара на труда 

• Стратегия за ограничаване въздействието на рисковите фактори 

• Представени от изпълнителя предложения за законодателни промени 
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обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

 Проучване на европейските добри практики в борбата 

срещу сивата икономика при трудовоправните и 

осигурителни отношения в 6 страни-членки на ЕС: 

Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и 

Литва.  

 

 Аналитичен подбор на приложими в България добри практики и 

разработване на стратегия за прилагането им в България  
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 Създаване на 29 Центъра за кариерно развитие в София и в 

останалите 28 града, с функциониращи РТПП за подпомагане на 

кариерното израстване на заетите лица и за подобряване 

възможността работодателите да намерят подходящи експерти 

чрез виртуално базираната информация в модула „Кариерно 

развитие” на Виртуалната социална академия.  

 

 Резултати /до края на м. септември/:  

 Обхванати лица само за периода юни – септември 2014 г. – 1511 

наети лица и работодатели. 
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Отпечатани на книжен и копирани на електронен носител : 

 
 15 броя от бюлетина „Социални практики” 

 2 методически ръководства 

 Информационно-образователен пакет 

 Анализ на резултати от проучване 

 Промоционална брошура за проекта 

 Информационно помагало за ползването на услугата за безплатните 

консултации 

 Кодекс по бизнес етика 

 6 сборника за добрите европейски практики – по един за всяка 

страна - Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и Литва 
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Популяризиране на резултатите от проекта 

 
 92 пресконференции 

 над 60 интервюта 

 18 участия в радио и ТV предавания 

 подготвена и разпрстранена промоционална брошура 

 популяризиране на проекта по време на всички издания на Международния 

пловдивски панаир и по време на събития, организирани от БТПП 

 подготовка на рекламни табели, винили, стикери, постери, тефтери, химикалки, 

чаши, папки и други промоционални материали 

 подготвени са 7 видеоклипа 

 за период от 1 година е наета видеостена в метростнациите на линиите 1 и 2 

 над 400 печатни и уеб-базирани публикации  
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 

БЕАТА ПАПАЗОВА 
Ръководител на проекта 

 


