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Актуализация 

на Композитния индекс (КИ) 

„Икономика на светло“
юли 2018 г.



Настоящата актуализация на КИ

• Предварителни, окончателни и ревизирани данни;

• Преизчисляване за периода 2010 - 2016 г. с ревизирани

данни за:

• Крайни потребителски разходи на домакинствата (ДДС показател);

• Условно начислената рента на жилищата, заемани от

собствениците им (ДДС показател);

• Външна търговия извън ЕС;

• Изчисляване на индекса за 2017 г. с предварителни данни.
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Композитен индекс 

"Икономика на светло"

2016 г. 2017 г.

71.71 74.78

Тегло Стойност Стойност

Статистически компонент 50.0% 36.70 39.58

Социологически 

компонент 50.0% 35.01 35.20

Търговски дружества 30.0% 21.52 21.68

Работници и служители 20.0% 13.49 13.52



Композитен индекс 

"Икономика на светло"

2016 г. 2017 г.

71.71 74.78

Тегло Стойност Стойност

Статистически компонент 50.0% 36.70 39.58

Пари/Широки пари 20.0% 11.23 14.42

ДДС 15.0% 13.56 13.63

Неформално заети 5.0% 3.56 2.96

Акцизи-тютюневи изделия     2.5% 2.03 1.97

Акцизи-алкохол 2.5% 2. 44 2.45

Външна търговия-ЕС 3.3% 2.83 2.97

Външна търговия-извън ЕС 1.8% 1.05 1.18



Композитен индекс 

"Икономика на светло"

2016 г. 2017 г.

71.71 74.78

Тегло Стойност Стойност

Социологически компонент 50.0% 35.01 35.20

Търговски дружества 30.0% 21.52 21.68

Пазар на труд-работа с договори 1.7% 1.22 1.22

Пазар на труд-работа с договори на пълно 

възнаграждение 1.7% 0.99 0.98

Пълно отчитане на реализираната продукция 3.3% 2.38 2.38

Легален внос и износ 3.3% 2.54 2.55

Коректно деклариране на мита и данъци 3.3% 2.53 2.54

Коректно възстановяване на ДДС 3.3% 2.63 2.66

Коректно провеждане на обществени поръчки, 

лицензионни и разрешителни процедури 3.3% 1.94 1.93

Разплащане по банков път-между фирми 1.7% 1.38 1.39

Разплащане по банков път-на работници и 

служители 1.7% 1.44 1.45

Наличие на система за качество 3.3% 2.07 2.09

Дял на светлата икономика 3.3% 2.42 2.49



Композитен индекс 

"Икономика на светло"

2016 г. 2017 г.

71.71 74.78

Тегло Стойност Стойност

Социологически компонент 50.0% 35.01 35.20

Работници и служители 20.0% 13.49 13.52

Основна работа с договор 1.7% 1.29 1.29

Основна работа с договор

на пълно възнаграждение 1.7% 0.62 0.61

Допълнителна работа с договор 1.7% 1.57 1.56

Допълнителна работа с договор 

на пълно възнаграждение 1.7% 1.40 1.38

Издаване на касови бележки за стоки 3.3% 2.84 2.86

Издаване на касови бележки за услуги 3.3% 1.41 1.42

Коректно деклариране на данъци върху 

доходите на физическите лица 6.7% 4.36 4.41



Изводи - динамика 

• 2010-2013 г. - ясно изразена възходяща тенденция. Индексът нараства с 4.23

пункта;

• 2014 г. – леко отстъпление от постигнатите равнища с 1.18 пункта, но не е част

от устойчива тенденция;

• 2015 г. - покачване с 1,26 пункта;

• 2016 г. - покачване с 2.81 пункта;

• 2017 г. – покачване с 3.07 пункта и достига рекордно ниво от 74,78 пункта;

• Ясна тенденция на ускоряване на динамиката на повишаване на стойността

на Индекса в последните 3 години;

• Повишаването на стойността отразява не само обективни положителни

явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия под-

индекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и работниците и

служителите за динамиката и дела на неформалната икономика, което се

отчита от социологическия под-индекс на Композитния индекс.



Изводи

причини за положителните тенденции в изменението на     

Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2017 г.

Вътрешни:

• Финансова и икономическа стабилност;

• Предприети са редица мерки за подобряване на бизнес средата в страната и за

ограничаване на „сивата“ икономика;

Външни:

• Ръст на европейската и световната икономика, което се отразява в увеличаване

на обема на износа на България;

• Общо намаляване на интензивността на основните стресогенни фактори, които

създават негативни психологически нагласи сред бизнеса.



Вече повече от шест години  функционира, създаденият от 

АИКБ, Национален център за ограничаване и превенция на 

неформалната икономика „Икономика на светло“

•Провеждат се обучения на работодатели, на работници и

служители;

•Публикуват се аналитични и информационни материали;

•Подържа се Гореща телефонна линия и се предоставят

консултации;

•Предлагат се (подкрепят се) пакети с нормативни промени.



Основни причини, задържащи засилването на положителните 

тенденции в изменението на  Композитния индекс „Икономика на 

светло“ през 2017 г. са:

Вътрешни: 

• Липса на работна ръка вече без всякакво съмнение е

проблем номер едно на българските предприемачи;

• Липса на реформи или недостатъчни реформи в ключови

сектори като здравеопазване, защита на конкуренцията,

правосъдие, вътрешен ред и сигурност (особено МВР);

• Новото рязко административно повишаване на минималната

работна заплата, довело до повече „сиви“ практики след

нискоквалифицираните работници и служители и дисбаланси

между възнагражденията им спрямо средноквалифицираните

работници и служители.



Основни причини, задържащи засилването на положителните 

тенденции в изменението на  Композитния индекс „Икономика на 

светло“ през 2017 г. са:

Външни: 

• Безпокойството от назряващите търговски конфликти между от

САЩ и ЕС и съответно между САЩ и Китай и САЩ и партньорите

им от NAFTA;

• Очертаващи се тенденции за „Европа на две скорости“ и

прилагани двойни стандарти от старите страни-членки на Съюза;

• Продължаващите санкции на ЕС срещу Русия и съответните

асиметрични контра-санкции.
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Благодаря за вниманието!!! 


