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ЕФЕКТИ ОТ КАМПАНИЯТА 

„ЗАПЛАТА В ПЛИК“  
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Анализ на Национална агенция за приходите през 2011 година установи рисковите 

отрасли и лица, сред които най-често се среща укриването на доходи.  

Рискови отрасли (групи дейности):

търговия (на едро и дребно)

строителство 

ресторантьорство

туризъм

транспорт

инженерни дейности 

реклама

Рискови лица: 

 работещи в рисковите отрасли 

 полагащи труд на територията 

на големите населени места
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Какъв е механизмът на укриване заплащането за труд?

В трудовите договори се посочват:

 по-ниски заплати и/или 

 по-кратко работно време 
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Основни характеристики на риска:

 Място на проявление – цялата страна;

 Период на действие – постоянен;

 Средна щета за една година – 441 млн. лв.;

 Среден брой рискови лица за една година – приблизително 

35 хил. (работодатели);

 Относителен дял на рисковите заети лица – около 54 %;

 Относителен дял на рисковите работодатели – около 47,5 %
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Мерки за третиране

 Проверки

 Ревизии

 Мониторинг

 Уведомителни писма

 Медийна кампания

 Заплата в плик
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Допълнителни активности за превенция на риска от поддеклариране (2017-2019 г.):

 Поведенчески тестове с изследователи от два университета

 Работна среща по програма „Фискалис 2020“ на тема „Недеклариран труд –

недеклариране на част от заплащането (заплати в плик)“

Откроени са два вида мерки:

- „твърди“ – контролни действия и строги санкции спрямо рисковите лица

- „меки“ (политики) – насърчаване на доброволното спазване

 Обмен на знания с Естония за противодействие на недекларирания труд:

- по-ефективно идентифициране на рисковите лица

- идеи за нови поведенчески тестове

- уведомления на новоназначените
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Дейности: 

видеоклипове

медийни изяви 

публикации в пресата 

брошури

анкета

специален сайт: http://www.zaplatavplik.bg/ с Калкулатор на загубите

кръгла маса 

директна комуникация - до 500 рискови работодатели
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Резултати: 

Намаляване на потенциалната щета по риска „Заплата в плик“:

приблизително с 13 млн. лв. за 2018 г. 

 с около 33 млн. лв. за 2019 г.

или 

Повишаване степента на доброволно спазване на данъчно-

осигурителното и трудовото законодателство от работодателите и 

наетите лица:

 с приблизително 3% през 2018 г. 

 с 8% за 2019 г. 



#EU4FairWork

Ефекти от мерките за третиране на риска „Заплата в плик“ (2010-2019 г.): 

 намалява относителният дял на рисковите работодатели от 47,50% на 42,80%

 намалява общата потенциална щета от 441 млн. лв. на 414 млн. лв. (с около 6%)
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Бъдещи задачи:

 Планиране и реализиране на цялостна дългосрочна стратегия за 

интеринституционално противодействие на явлението 

 Задълбочено обществено обсъждане на мерки за противодействие



БЛАГОДАРЯ

ЗА 

ВНИМАНИЕТО!
РОСЕН БЪЧВАРОВ 
ДИРЕКТОР 
„КОМУНИКАЦИИ И ПРОТОКОЛ“ 


