
Уважаеми дами и господа, 

Уважаеми колеги, 

 

За мен е голямо удоволствие да Ви приветствам  с „Добре дошли“ на този форум, с който 

в рамките на БАПИОТ поставяме началото на кампания под надслов „Излез на светло“ . 

Най-напред бих искал да изкажа сърдечни благадарности на Фондация Фридрих Еберт, 

която прегърна идеята за тази инициатива и с чието съдействие провеждаме днешното 

събитие. Вярвам, че с общи усилия в следващите месеци ще успеем да привлечем повече 

внимание от страна на работодателите и наетите в сектор текстил и облекло относно 

рисковете и опасностите, които се крият зад работата в сивия сектор и по-конкретно зад 

практиката на некоректно плащане на данъци и социални осигуровки. 

Бих искал също така специално да благодаря и на нашите чуждестранни гости г-н д-р 

Питник от австрийската асоциация по текстил и облекло и г-н Барбери от холандската 

асоциация, че се отзоваха на нашата покана и пристигнаха тук за днешния форум. 

Феноменът, наречен „сива икономика“, представлява фундаментален проблем в 

социално-икономическия живот на България.  Като последица от него държавният 

бюджет бива жестоко ощетяван, а стотици хиляди българи биват лишавани от полагащите 

им се за техния труд социални придобивки. Същевременно, силно се изкривява 

конкуренцията поради предимството в по-ниските разходи, което получават некоректно 

работещите фирми спрямо изрядните работодатели. И не на последно място, „сивата 

икономика“ сериозно уврежда имиджа на страната сред потенциалните чужди 

инвеститори и възложители, за които тя така силно се старае да бъде атрактивна. 

За съжаление, негативните ефекти от всичко това  не се проявяват на момента, а 

продължават да се натрупват, което в близко бъдеще може да доведе до срив в 

социалната система на страната, в случай че не бъдат взети спешни мерки в тази насока.  

Факт е обаче, че и държавата и обществото са твърде латентни в действията си срещу 

проблема. Той до такава степен се е вкоренил в действителността ни, че се е превърнал 

по-скоро  в нормална част от него отколкото в нещо нередно. Затова е нужна  волята и 

мобилизацията на всички засегнати страни, така че на тези незаконни практики да се 

обърне сериозно внимание и последиците от тях да бъдат действително осъзнати. 

Разбира се, тук на първо място следва държавата да влезе в своята роля и да постави 

справянето с този проблем като свой основен приоритет, което само по себе си ще доведе 

до подобряване на цялостната икономическа ситуация в държавата. 



Считам обаче, че и синдикатите до известна степен са длъжници в борбата срещу „сивата 

икономика“ , като по една или друга причина игнорират този проблем и не заемат твърда 

позиция срещу него. Необходима е също така по-активна информационна и 

просветителска  дейност сред работниците и служителите, така че те реално да осъзнаят 

какво губят в един по-дългосрочен план от работата без трудов договор или 

неосигуряването на основа на пълното възнаграждение. 

Все повече обаче и самите работодатели, работещи в „сивия сектор“, ще започват да 

усещат негативните последици от това. Принципите на корпоративната социална 

отговорност, към които със сигурност спада и коректното отношение спрямо държавата и 

собствените служители във връзка с изплащането на социални осигуровки, стават все по-

важен фактор за западните фирми при избора на партньори. Така че е твърде вероятно в 

близко бъдеще голяма част от некоректните работодатели да загубят работата си точно по 

тази причина. Тук е ролята и на браншовите асоциации да бъдат по-активни в 

отношението си спрямо „сивата икономика“. Именно поради това сме отделили първата 

част от днешния форум на  нашите гости от холандската и австрийската асоциации по 

облекло и текстил, които ще ни дадат повече яснота относно важното значение на 

излизането „на светло“ за успеха на българските предприятия при работата им със 

западноевропейски партньори. 

Надявам се, че тази първа среща под мотото „Излез на светло“ ще бъде само началото на 

един процес на осъзнаване в рамките на нашия бранш на сериозността на засегнатата 

тема и заемането на по-активна позиция по нея. Радвам се, че днес ще имаме 

възможността да се запознаем с гледните точки на различни заинтересовани страни, така 

че да успеем по-добре да разберем същноста на проблема и заедно да генерираме идеи 

за справяне с него. 

 

Сега бих искал да дам думата на ръководителя на Фондация Фридрих Еберт за България 

доктор Марк Майнардус. 

 


