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В настоящата публикация се анализира положението на жените на неформал-
ния пазар на труда в България и се обосновава необходимостта от разработване
на джендър ориентирана стратегия за гарантиране на икономическите им права.
На базата на богат емпиричен материал се аргументира тезата, че неформална-
та заетост предоставя реални или илюзорни възможности за оцеляване и за под-
държане на приличен жизнен стандарт днес и сега, но лишава „неформално“ заети-
те от перспективи за развитие и социална сигурност в бъдеще.

Анализът е разработен в рамките на проект „Жените в неформалната ико-
номика на България“, реализиран от Агенцията за социални анализи (АСА) и Фон-
дация „Женски алианс за развитие“ (ЖАР) през 2004 и 2005 г. с подкрепата на UNIFEM.
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„Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване
на условия за осъществяване на това право...Никой не може да бъде зас-
тавян да извършва принудителен труд... Работниците и служителите
имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално
трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършена-
та работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени
със закон.“

Конституцията на Република България (Член 48: 1-5)
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Настоящият проект нямаше да бъде завършен успеш-
но без ценния принос на всички експерти, консултанти, пред-
ставители на правителствени институции и женски неп-
равителствени организации, на изследователи, научни ра-
ботници, университетски преподаватели, анкетьори, мо-
дератори.

Авторите изразяват своята голяма благодарност на
UNIFEM и конкретно на UNIFEM за Централна и Източна Ев-
ропа (ЦИЕ) за предоставената финансова, консултантска и
техническа подкрепа при изпълнението на проекта и за нас-
тоящата публикация.

Благодарим специално на д-р Елизабет Вилагомез – консул-
тант на UNIFEM , която с ценните си професионални съве-
ти подкрепяше проекта на всички етапи от неговото осъ-
ществяване и която има ключов принос за окончателното
оформяне на аналитичния доклад.

Изказваме нашата дълбока признателност на Оснат Луб-
рани, Регионален директор на UNIFEM – ЦИЕ, за нейната трай-
на ангажираност към проблемите на жените в България, кое-
то направи възможно изпълнението на този проект, а също и
за нещо не по-малко важно – за обучението и трансфера на
знания, съпътстващи работата по проекта и анализа на ре-
зултатите.

Благодарности дължим и на Ерика Квапилова и Ася Вър-
банова от UNIFEM – ЦИЕ за техните полезни консултации
и съществен принос при разработването на аналитичния
доклад и подготовката на настоящата публикация.

Бихме искали специално да благодарим и на: проф. Катя
Владимирова (Университет за национално и световно сто-
панство), доц. Таня Чавдарова (Софийски университет „Св.
Климент Охридски“), доц. Ала Кирова и доц. Капка Стоя-

Благодарности
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нова (Институт по икономика към Българската академия
на науките), Мартин Димов (Агенция „Витоша-Рисърч“ при
ЦИД), Слава Златанова, Еми Димитрова и Стойчо Хрис-
тов (Конфедерация на независимите синдикати в България),
Росена Петрова, Венета Динева, Снежина Колева, Краси-
мира Николова, Венелина Ненкова, Петинка Михайлова,
Анна Иванова, Сашка Началнишка, Цветелина Стефано-
ва, Миглена Георгиева, Светла Сивчева, Таня Йовева, Ди-
ана Ангелова, Ангел Ангелов, Йордан Георгиев, Таня Васи-
лева, Нели Кирякова, Дарина Еремишева, Снежана Мито-
ва, Йорданка Тасева, Албена Костова, Виолета Чакърова,
Валентина Неделчева, Самуел Езим, както и на всички ан-
кетьори, модератори и членове на Националната мрежа за
равни възможности, администрирана от фондация ЖАР, ко-
ито допринесоха много за изпълнението на проекта.

Благодарим и на всички жени – целевата група на наше-
то изследване – които предпочетоха да запазят своята ано-
нимност, но които със своята откровеност и изстрадан
опит ни дадоха възможност да хвърлим светлина върху един
твърде сложен и актуален проблем с все по-нарастващо
социално, икономическо и политическо значение.
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Въздействието на процесите на преход в Централна и Из-
точна Европа (ЦИЕ) върху населението като цяло, и по-специ-
ално върху жените, е все още предмет на дебати между екс-
пертите и тези, които правят политиката. Ясно е, че много
хора са се възползвали от възникналите възможности по вре-
ме на прехода. Същевременно обаче може да се твърди, че ико-
номическото преструктуриране с последващо драматично по-
качване на безработицата, бедността и неравенството има
негативно отражение върху икономическата сигурност както
на мъжете, така и на жените.

Жените от региона на ЦИЕ са все още подложени на дискри-
минация и нарушаване на техните права, най-вече вследствие
на неравнопоставеното им участие във вземането на реше-
ния, като жертви на насилие, а според някои данни и в сферата
на заетостта. Що се отнася обаче до положението на жените
на пазара на труда, изводите често са твърде противоречиви –
както поради оскъдните данни, така и поради недостатъчни-
те джендър анализи на наличната информация. Затова Фон-
дът на ООН за развитие на жените (UNIFEM) намира, че е осо-
бено важно да бъдат подкрепени инициативи, които хвърлят
светлина върху истинското положение на жените в икономи-
ческия живот чрез задълбочени анализи през призмата на чо-
вешките права, и особено в области, които остават скрити за
конвенционалните количествени измерители.

Настоящото изследване е едно от четирите национални
проучвания в ЦИЕ, осъществени с подкрепата на UNIFEM. В рам-
ките на всичките четири казуса се прави нов преглед на налич-
ната информация, който обаче отива и по-далече: разглеждане
на ограниченията в тази информация и поставяне на въпроси,
на които тя не може да даде отговор. Предмет на всяко от-
делно изследване е даден конкретен аспект на заетостта на
жените в икономическия живот при условията в страната –
връзката между липсата на икономически възможности за же-
ните и тяхната уязвимост по отношение на трафика на жени
в Албания; заетостта на жените в неформалната икономика
на България; ниската степен на участие на пазара на труда и

Предисловие
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високата безработица сред жените в Косово и условията на труд
за жените в Бивша югославска република Македония. Подкрепа-
та от страна на UNIFEM за четирите национални изследвания
бе предоставена на базата на убеждението, че процесът на ра-
бота по тях е поне толкова важен, колкото и самия продукт. И
наистина, работата по тези доклади повиши капацитета за ана-
лиз на положението на жените на пазара на труда. Укрепна и
сътрудничеството между застъпниците за равнопоставеност
между половете, експертите (икономисти и особено статис-
тици) и тези, които вземат политически решения. Накрая, про-
цесът на проучване и консултации също допринесе за по-голямо
разбиране на необходимостта от усъвършенстване както на
събирането на джендър статистика, така и на анализа на съ-
ществуващите статистически данни в сферата на заетост-
та.

Изследването на казуса Жените в неформалната иконо-
мика на България има за цел да установи причините за учас-
тието на жените в неформалната икономика и да анализира
предизвикателствата и ограниченията на неформалната зае-
тост в българския контекст, и особено от гледна точка на
социалната защита. То е кулминация на един широк процес на
сътрудничество, с участието на експерти и организации от
всички части на страната. Настоящият доклад ще послужи за
стимулиране и създаване на по-благоприятна политическа среда
за преодоляване на проблемите и негативните последици от
неформалната заетост на жените, за зачитане на техните
права и за повишаване на икономическата им сигурност.

Получените резултати от това изследване и тези от дру-
гите три изследвания ще бъдат включени в новия регионален
доклад на UNIFEM „Историята зад цифрите: Жените и зае-
тостта в Централна и Източна Европа и Общността на
независимите държави“. Тези разработки ще бъдат използ-
вани за застъпничество и интеграция на джендър изменения-
та в програмите за заетост и икономическо развитие в съз-
вучие с националните и международни ангажименти за равно-
поставеност между половете и пълно зачитане на човешки-
те права на жените.

Оснат ЛУБРАНИ
Регионален програмен директор

UNIFEM – Централна и Източва Европа
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Настоящата публикация представя основните констата-

ции, изводи и препоръки по линия на проекта „Жените в не-

формалната икономика на България“, реализиран през 2004

и 2005 г. от Агенцията за социални анализи (АСА) и Фондация

„Женски алианс за развитие“ (ЖАР) с финансовата и консул-

тантска подкрепа на UNIFEM. Анализът търси отговор на един

изключително актуален не само за България въпрос: Какво пе-

челят и какво губят жените от неформалната икономика, как-

во им дава и какво им отнема недекларираната заетост?

Проектът си постави две основни цели. Първата – да ана-

лизира положението на жените в така наречената „нефор-

мална“, широко позната в България и като „сива“, „сенчеста“,

„скрита“ икономика, на базата на специално проведено качес-

твено изследване, което да допринесе както за по-доброто

разбиране мотивацията на жените при ориентирането им

към неформален труд, така и за открояване на последиците

и рисковете за упражняващите такъв труд жени и техните

семейства. Втората цел на проекта беше да обучи предста-

вители на Националната мрежа за равни възможности, адми-

нистрирана от фондация ЖАР как да събират, анализират и

използват качествени емпирични данни за подобряване на сво-

ята дейност.

Анализът в тази публикация представя преди всичко фор-

мите и мотивите за участие на жените в неформалната ико-

номика. Констатациите и изводите могат да бъдат използ-

вани за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни стратегии

за ограничаване на неформалната заетост и на нейните нега-

Увод
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тивни последици, за усъвършенстване на политиките в тази

област, за разработване на ефективни механизми и мерки за

адекватна реакция при различните форми на неформална, не-

декларирана трудова дейност.

Нито изследването, нито анализът на резултатите, ни-

то настоящата кратка публикация поради обективни ограни-

чения в обема, имат претенциите за изчерпателност или за

„истина от последна инстанция“. Даваме си сметка, че това е

изключително сложна, дискусионна и многопластова проблем-

на област, в която много тясно са преплетени икономическо-

то, социалното и политическото. В същото време сме убеде-

ни, че не само от джендър, но и от национален интерес е те-

мата да се изнесе „на светло“ и нещата да се разглеждат от

различни страни и през различни житейски призми.

Публикацията, която представяме тук дава някои гледни

точки на жени, които под една или друга форма се занимават

с неформални, недекларирани трудови дейности и анализира

мотивите им защо го правят. Целта ни е да стимулираме

публичен дебат по темата, който не само да допринесе за по-

доброто изясняване на ситуацията, но и за намиране на нови и

по-ефективни решения за защита на икономическите права на

жените в България и за повишаване качеството им на живот.
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За постигане целите и задачите на проекта, АСА проведе
специално качествено изследване. Като подготвителен етап
беше осъществена Интернет дискусия с представители на
женски организации, които на базата на опита и личните си
впечатления споделиха вижданията си за положението на же-
ните в неформалната икономика на България и ни насочиха
към проблеми и сфери, които според тях изискват по-задъл-
бочено изследване. На първия етап от изпълнението на про-
екта беше направен обзор, систематизация и вторичен ана-
лиз на наличната теоретична и емпирична информация. На
базата на резултатите беше разработен инструментариум
за провеждане на дълбочинни интервюта и дискусии във фо-
кус групи, които бяха осъществени като втори етап в три
типа населени места – села, малки градове и административ-
ни центрове. Чрез квотна извадка и метода на снежната топка
бяха подбрани за изследване около 100 жени с различен социал-
но-демографски профил в зависимост от тяхната възраст,
образование, статут на заетост, семейно положение и мес-
тоживеене. Бяха проведени също експертни оценки с водещи
специалисти в изследваната област – научни работници, уни-
верситетски преподаватели, изследователи, представите-
ли на правителствени и неправителствени организации, про-
фесионални съюзи, медии.

Третият етап от работата по проекта беше ориенти-
ран към широко обсъждане на получените резултати на кръг-
ли маси и дискусии. Беше проведен специален семинар, на кой-
то 35 представители на Националната мрежа за равни въз-
можности, администрирана от фондация ЖАР бяха обучени
как да организират и провеждат качествени изследвания (най-
вече дълбочинни интервюта и фокус групи), как да анализи-
рат емпиричните резултати и как да използват получените
констатации и изводи за целите на своята дейност.

Методологията
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За да постигнем целите на проекта, стремежът ни беше
да проникнем в дълбочината на проблемите и да ги анализира-
ме от колкото се може повече ъгли и гледни точки. Затова
екипът ни фокусира вниманието си върху няколко тематични
области, които след дискусии и консултации с експерти, пред-
ставители на женски организации и с UNIFEM определихме ка-
то основни, а именно:

� Каква реално е трудовата заетост на жените в Бъл-
гария днес? – т.е. къде и какво работят, като се има
предвид не само основната им работа срещу заплаща-
не (ако и когато имат такава), но също и допълните-
лен труд, работа в лично стопанство, надомна рабо-
та и т.н.

� От къде се попълва семейният бюджет и кой го по-
пълва? – съществуват ли различия по пол.

� Доколко разпространено е участието на жените в
неформалния сектор? – има ли различия по пол в
структурата на неформалния труд.

� Как жените възприемат труда в неформалния сек-
тор? – като нещо не съвсем редно, като нещо нор-
мално, или пък като необходимост за оцеляване на до-
макинството и поддържане на нормален начин на жи-
вот.

� Доколко жените са склонни да бъдат наети на рабо-
та при „неформални“ условия? – например, без дого-
ворни отношения и осигуровки, със заобикаляне на тру-
дови норми и стандарти, при минимално и/или нере-
довно заплащане на труда им.

� Доколко са склонни жените да си докарват нещо до-
пълнително? – без данъци и такси и на каква цена.

� Какво им дава и какво им отнема неформалната зае-
тост? – каква ниша запълва неформалната заетост в
трудовия живот на жените, от какво ги лишава и как-
ви са днешните и утрешните рискове от такъв тип
труд.

� Личното/домашното стопанство – бизнес, тради-
ция, икономическа принуда, механизъм за оцеляване
или комбинация от много неща е то за българските

Изследователският фокус
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домакинства и как жените участват в него? – до как-
ва степен това е въпрос на желание или на някакъв вид
принуда и как работата в домашното стопанство се
отразява върху качеството и стила им на живот.

� Какъв е периметърът на допустимите компроми-
си, на които са склонни жените, за да подпомогнат
семейния бюджет? – по отношение на вида и услови-
ята на работа, на заплащането, на сигурността на ра-
ботното място.

� Доколко жените познават трудовите си права? –
склонни ли са да потърсят защита при нарушаването
им, кога и от кого, кои институции се ползват с най-
голямо доверие.

� Има ли прояви на „национализъм“ в неформалната
икономика? – т.е. има ли различия между български и
небългарски работодатели, доколко в експлоатацията
на женски труд присъстват национални или пък чуж-
дестранни елементи.

Аудиторията

Проблемът за жените в неформалната икономика е кол-
кото икономически, толкова и политически, културен, социа-
лен. Той засяга значителна част от българското общество и
изисква както добро познаване, така и предприемане на обос-
новани и ефективни действия от страна на административ-
ните и законодателни органи, от правителствения и непра-
вителствения сектори. Настоящият анализ и направените
на таза база препоръки са насочени към широка аудитория и
преди всичко към:

� Законодателната и изпълнителната власт.

� Държавната администрация.

� Синдикатите.

� Работодателските организации.

� Гражданското общество и особено неправителстве-
ните женски организации.

� Медиите.

� Жените, упражняващи неформален труд.



14 Жените в неформалната икономика

Теоретико-концептуалната
рамка

Работата по проекта и анализът на получените резулта-
ти се базират на следната теоретико-концептуална рамка:

� Използваното понятие неформален труд е съвмес-
тимо с възприетото от Международната организа-
ция на труда (МОТ)1 и включва труда вътре в нефор-
мални предприятия и извън тях и „както се разбира,
включва всеки труд срещу заплащане – както самонае-
мане, така и наемен труд – който не е признат, регу-
лиран или защитен със съществуващи правни или регу-
латорни рамки, а също и труда без възнаграждение, по-
ложен в предприятие, което носи доходи.“ (МОТ 2002a)

� Под неформална икономика тук се разбира онова, ко-
ето в Европейския съюз се обозначава също като не-
декларирана икономика, а именно „производствени
дейности, които са законни по своята същност, но не
са декларирани пред държавните власти, като се дър-
жи сметка за различията в регулаторните системи“ в
отделните страни. (Renoy 2004)

� Разбирана в горния смисъл, неформалната икономика
се преплита с легалната/регулираната икономика, ка-
то нейните размери и проявите на неформалност в
голяма степен зависят от състоянието и развитие-
то на формалната икономика.

� Изследването и анализът са фокусирани върху дейнос-
ти, които не са формално наблюдавани и регистрира-
ни и не са декларирани или подлежащи на отчетност
пред националната отчетна система. Имат се пред-
вид дейности, които въпреки че не са забранени от
закона и не се разглеждат като криминални прес-
тъпления по силата на закона все пак се отклоня-

1 Оригиналната дефиниция на неформалния сектор е приета през 1993
г. в Резолюция относно Статистиката за заетостта в неформалния сек-
тор, като тя е фокусирана в тесен смисъл върху неформалната зае-
тост на ниво предприятие. Неформалният сектор е дефиниран като
„група предприятия на домакинства или неинкорпорирани предприятия –
собственост на домакинства, което включва неформални предприятия
със собствена отчетност .....и предприятия на неформални работода-
тели“ (МОТ 2002b, стр. 11).
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ват от него или просто не попадат под разпоред-
бите на даден закон, както и действията за прик-
риване на такива дейности. Визират се както дей-
ности за получаване на доходи, така и такива, кои-
то не генерират доходи, но имат значение за жиз-
нения стандарт на домакинствата (напр. производ-
ство на хранителни продукти в личното стопанст-
во за собствена консумация).

� Има се предвид и разбирането за икономиката в сян-
ка,2 която в най-общата си същност обхваща всички
дейности, намиращи се по един или друг начин в про-
тиворечие с нормативната уредба и която според ня-
кои автори включва: 1. неформална икономика (класи-
фицирана като законна); 2. сива икономика (класифици-
рана като полу-законна); 3. черна (класифицирана като
незаконна). (Вж. по-подробно Стоянова, К., К. Кирова,
А. Киров. 1999.)

� В съответствие с конкретните цели на изследването,
тук не се анализират проявите на криминалната ико-
номика (която може да се срещне в литературата още
като „черна“, „под дебела сянка“ и т.н.), т.е. производс-
твото и разпространяването на нелегални, нарушава-
щи под една или друга форма закона, стоки и услуги.

� Базирайки се на тази обща концептуална рамка, фоку-
сът на анализа е поставен върху онова, което жените
в страната разбират под „неформален“, под „недекла-
риран“ труд, както и на ролята на недекларираните
трудови дейност в техния живот и в живота на тех-
ните семейства.
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Правното устройство

Законодателството в България, което под една или друга
форма касае неформалния труд, е предмет на чести проме-
ни. Например, за периода 1991-2005 г. правната уредба за осъ-
ществяване на стопански дейности в страната е променяна
над 200 пъти (Renoy 2004). През 1990 г. съществуват 39 разре-
шителни режима за бизнеса, докато през 2002 г. техният брой
е 360, като над две трети от тях не са въведени по законода-
телен път, а чрез подзаконови актове (министерски поста-
новления). Независимо от засилването на политическите и ад-
министративните мерки за налагане на „формалност“ след
2000 г., неформалната икономика и недекларираните трудо-
ви дейности продължават да бъдат съществена част от бъл-
гарския начин на живот.

През 2000 г. у нас е въведено задължително издаване на ка-
сови бонове за всички търговски операции, а търговските дру-
жества са задължени да се разплащат по банков път (вместо
в брой), както и да се регистрират за ДДС при съответните
условия. След 2001 г. кредитното регулиране се съкращава пос-
тепенно, за да могат фирмите по-лесно да теглят кредити и
по този начин да се въздейства за „излизане на светло“. През
януари 2005 г. правителството въвежда набор от политичес-
ки мерки, конкретно насочени към легализиране на заетостта
чрез повишаване на минималната работна заплата за основ-
ните категории заетост (като база за изчисляване на социал-
ните осигуровки) и задължителна регистрация на всички тру-
дови договори в Националния осигурителен институт, което
започна да се прилага от 2003 г.

Правните рамки, които имат най-пряко отношение към не-
декларираните дейности в България, обхващат Кодекса на тру-
да, законите и нормативните актове, регулиращи данъчните
режими. В областта на данъчното облагане могат да се посо-
чат: Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон
за акцизите, Закон за държавните такси, Закон за данък
добавена стойност, Данъчно-процесуален кодекс, Закон за
облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ).

� �Законът за облагане доходите на физическите ли-
ца (ЗОДФЛ) дава детайлна дефиниция на всички данъчно за-
дължени лица2 и определя източниците и видовете доходи –

2 Подлежащи на данъчно облагане са всички граждани, които в резул-
тат от своята стопанска/бизнес дейност са задължени да плащат съ-
ответни данъци на държавата.
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както облагаеми, така и необлагаеми3. Като дефинира тези
видове доходи4, законът определя и формалните граници на
системата за възнаграждения. Недекларирането на посочени-
те в Закона дейности или неплащането на данъци върху обла-
гаемия доход води до нарушение на закона и препраща всички
такива дейности към сферата на неформалната икономика.
Както ще се види от последващия анализ, в светлината на
предвидените от закона дефиниции на „доход“ и „източник на
доход“, част от доходите, които хората получават и възпри-
емат като „малки или незначителни“, обикновено не се декла-
рират.

� �Кодексът на труда (КТ) регулира трудово-правните
отношения между работодателите и работниците/служите-
лите в Република България. Всички видове трудови отноше-
ния, които не са упоменати в закона и които го заобикалят
или нарушават, попадат в сферата на неформалната иконо-
мика. КТ включва разпоредби относно редица важни аспекти
на трудовите отношения: извънреден труд и заплащане, ра-
ботно време, различни форми на трудови доходи, видове от-
пуски, права на жените, майките и учащите се, здравословни
и безопасни условия на труд и много други. Цялостният конт-
рол и надзор върху прилагането на трудовите норми във всич-
ки сфери и отрасли на икономиката са възложени на Инспек-
цията по труда към Министерството на труда и социалната
политика (чл. 399).

Според КТ трудовите отношения започват преди начало-
то на трудовата дейности с подписване на трудов договор
между служителя/работника и работодателя.5 Трудовите до-
говори се сключват в писмена форма (чл. 62, ал. 1) и в срок от
три дни след подписването или изменението на трудовия до-

3 Облагаемият доход съгласно разпоредбите на ЗОДФЛ е общия годи-
шен доход за (календарна) година (чл.. 3 и 4, ал. 1). Общият годишен доход е
сборът от всички парични и непарични доходи, получени от физическото
лице през данъчната година (чл. 13). Облагаем по този закон е общият го-
дишен доход след приспадане на необлагаемите доходи, освободените от
облагане по силата на други закони доходи; доходите от дейности, обло-
жени с окончателен годишен (патентен) данък; обложените с еднократен
данък доходи по реда на чл. 40; обложените с еднократен данък доходи по
реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (чл. 14).

4 Член 11 пояснява, че облагаемият доход може да бъде паричен или
непаричен.

5 Законът определя като „работодател“ всяко физическо или юриди-
ческо лице, както и всяко друго организационно или стопанско формиро-
вание (предприятие, институция, кооперация, земеделско стопанство,
място за развлечения и/или ресторант, домакинство, дружество и пр.),
което има право да наема работници/служители по реда на съществу-
ващото трудово законодателство.
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говор, или в рамките на седем дни след неговото прекратява-
не работодателят е длъжен да извести съответното тери-
ториално поделение на Националния осигурителен институт
(чл. 62, ал. 3). Съществуват и разпоредби относно възниква-
щите трудови спорове във връзка с прилагането на КТ, както
и на спорове за определяне продължителността на трудовия
стаж (чл. 357). Правните процедури по въпроси, свързани с тру-
довите отношения са безплатни за работниците и служите-
лите (чл. 359). Друг е въпросът доколко самите работници и
служители са запознати с тях, а и с трудовите си права. Ак-
туален е и въпросът доколко наетите имат куража да прес-
ледват правата си при сегашната конюнктура на трудовия
пазар.

Има и много други законови разпоредби, включително и по
линия на системата за социалното подпомагане, които са пряко
или непряко свързани с неформалния сектор – помощи за безра-
ботица, за майчинство и отглеждане на деца, обезщетения за
намалена трудоспособност и пенсии. Социалното подпомагане
обаче донякъде може да осигури основни средства за оцеляване,
но съвсем не е достатъчно да гарантира приличен жизнен стан-
дарт. Така например, с приемането на Закона за семейни по-
мощи за деца (март 2002 г.), бе отменен старият Закон за
насърчаване на раждаемостта от 1968 г., като целта бе по-
подходящо и диференцирано насочване на помощите. В резул-
тат обаче, намаля броят на семействата, получаващи помощи
не само поради новите условия за отпускане на „детски“, но и
поради тежката и обезкуражителна процедура на кандидатст-
ване. В същото време, осезаема разлика в получаваните помо-
щи не се наблюдава (Маринова и Генчева 2003). Сумата все още
е символична и с нея едва ли може да се реши демографската
криза в страната или да се намали обхвата на недекларираните
дейности, чрез които родителите търсят начини да не лиша-
ват децата си от детство.

Пенсионната система също претърпя радикални промени
в рамките на по-широката реформа на социално-осигурител-
ната система. Съгласно предишния Закон за пенсиите пенси-
онната възраст за мъжете и жените варираше в зависимост
от категорията труд. В повечето случаи тя беше 55 години
за жените и 60 години за мъжете. Сегашната пенсионно-оси-
гурителна система в България (от 1 януари 2000 г.) е основана
на друг тип философия и следва други принципи на осигурява-
не. Възприе се пенсионен модел от три стълба, обнови се за-
конодателството, нормативният ред и институционализа-
цията на представителните актьори на новите осигурител-
ни отношения – Националния осигурителен институт (НОИ),
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пенсионно-осигурителните фондове и сдружения, държавния
орган за осигурителен надзор. Тази схема се регулира от Ко-
декса за социално осигуряване (КСО) и е базирана на посто-
янно актуализирана точкова система – до 2005 г. тя означава
90 точки за жените и 100 точки за мъжете, изчислени в зави-
симост от възрастта и необходимия трудов стаж за придо-
биване право на пенсия. За легализиране на третия стълб на
пенсионната система през 1999 г. е приет Закон за допълни-
телно доброволно пенсионно осигуряване, с който се лега-
лизира дейността на частните пенсионни фондове. От 2000
г. КСО урежда пенсионното осигуряване на първия и втория
стълб, както и всички останали осигурителни схеми, напр. при
болест, инвалидност, напреднала възраст, смърт, а от 2002
г. – и при безработица. Независимо от този съвременен пен-
сионен модел обаче, размерът на пенсиите не е достатъчен
за гарантиране на приличен стандарт на живот. Поради джен-
дър различията в заплащането, пенсиите на жените са сред-
но по-ниски от тези на мъжете, което поставя жените в още
по-голям риск от лишения и бедност.

В общи линии всички извършени през преходния период про-
мени в социалното законодателство имат рестриктивен ха-
рактер. В резултат, днес социалната политика има по-добро
финансово управление, но тя е по-малко „щедра“ в сравнение с
периода преди трансформациите. Това е важна причина за раз-
гръщането на недекларирани трудови дейности в България,
при това във впечатляващо големи мащаби.
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Институциите
към неформалния трудов пазар

Като цяло, обществените институции в България проявя-
ват интерес към неформалната икономика и заемат активна
позиция при груби нарушения на трудовите права. Активност-
та им обаче, като че ли не стига по-далеч. Чувства се остра
потребност от целенасочени политики и по-ефективни мер-
ки за преодоляване на негативните аспекти на неформалната
трудова заетост и на целия широк спектър от недеклариран
труд, а ударението да се постави върху сегашните и бъдещи
рискове за социалната сигурност както на жените, така и на
мъжете.

Всички български правителства в пост-социалистическа-
та епоха декларират ангажираност за борба с неформалната
трудова заетост и „сивия сектор“ в икономиката. Ударение-
то обаче, се поставя по-скоро върху санкциите, най-вече при
неплащането на данъци, отколкото върху превенциите. Все
още липсва визия, липсва и политическа стратегия за преодо-
ляване на недекларирания труд. В резултат – неформалната
икономика продължава да се разширява, да се проявява в по-
модерни форми, да бъде още по-жилава и гъвкава. Козметич-
ните подходи оставят впечатление за „щраусов синдром“ в
отношението на политическата класа към неформалния тру-
дов пазар и дори пораждат подозрения за „формализиране на
неформалната трудова заетост“, доколкото неформалната
икономика обира негативите на формалната и подобрява клю-
чови показатели като безработица, жизнен стандарт, пот-
ребление.

Законодателната власт също не проявява особено систе-
матичен интерес към тази сфера. В нормативната уредба
съществуват множество празноти, които позволяват дос-
та свободно лавиране между формални и неформални трудо-
ви дейности и на работодатели, и на наемни работници, и на
самонаети. Общественият и законодателен интерес към те-
мата се събужда обикновено при разпространение на инфор-
мация от страна на медиите за тежки нарушения на трудови
права, особено за работа при опасни или вредни условия на труд,
за откровени прояви на експлоатация, за груби нарушения на
трудовите норми и стандарти. Често обаче, нарушенията се
третират изолирано, случай по случай, а не в цялостния кон-
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текст на неформалната икономика. Затова и решенията се
търсят пак изолирано, пак случай по случай – без визия, без
глобална стратегия, без анализ на потенциалните рискове и
като правило – без отчитане на джендър специфики.

В подобна ситуация, едно от най-важните предварителни
условия за разработване на успешни политически механизми
за промяна е да се разграничат недекларираните трудови дей-
ности (които помагат на хората да се справят с икономичес-
ките трудности) от неформалния труд, който влияе нега-
тивно върху икономиката на страната на трудовите права
на работещите. Такова разграничаване е от решаващо значе-
ние в случаите, когато държавата не е в състояние да поеме
пълна отговорност за социална подкрепа и човешко развитие
поради недостиг на средства или липса на капацитет (ЦИД
2004 г.). От друга страна, без сериозна задълбочена оценка на
възможните позитиви и негативи, има реална опасност поли-
тическите усилия за намаляване на неформалните трудови
дейности да повишат рисковете от бедност и от социално
изключване.

Въпреки че обществените институции признават същес-
твуването на неформална икономика и отчитат това като
важен проблем, все още липсва задълбочено познаване на ха-
рактеристиките и структурата на неформалната заетост
и особено на нейните джендър измерения. Поставянето на
всички неформални трудови дейности под един общ, като пра-
вило негативен знаменател, крие опасност да бъде игнорира-
на важна функция на труда извън официално регламентирани-
те схеми, а именно функцията за подпомагане на семейния бю-
джет и за смекчаване на бедността, при това за значителна
част на българското население. Затова задълбочените анали-
зи и обективните оценки на параметрите и разнообразието
на труда в неформалния сектор, признаването на неговото
широко разпространение в ежедневния живот и отчитане му
при формулирането на политиките е важна предпоставка за
успешна промяна.
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Източник: Renoy 2004

Неформалният труд в България

Според Международната конфедерация на свободните проф-
съюзи 25% от работещото население в световен мащаб са
заети в неформалната икономика и генерират 35% от гло-
балния БВП (ICFTU 2004а). Международната организация Women
in Informal Economy Globalizing and Organizing (WIEGO), която има
сериозни постижения в областта на неформалната икономи-
ка обаче е убедена, че официалната статистика вероятно под-
ценява размерите и действителния икономически принос на
неформалните дейности (WIEGO 2004b).

Трудното измерване на неформалния труд неизбежно се от-
разява върху надеждността на статистическа информация и
на количествени анализи както в България, така и в други стра-
ни. Това се отнася в още по-голяма степен до джендър измере-
нията на този вид труд. Затова количествените параметри
на недекларираните трудови дейности би трябвало да се при-
емат с известна доза условност.

Според изследването на Европейската комисия (ЕК) „Недекла-
рираният труд в разширения Съюз: Анализ на недекларирания
труд – дълбочинно изследване на конкретни единици“, базирано
на данни от Изследването на работната сила от юни 2003 г. на
Националните статистически институти – обемът на недек-
ларирания труд в България е около 22-30% от БВП (Renoy 2004).
Този относителен дял е по-висок от нивото в другите страни
от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) (Таблица 1).

Т а б л и ц а  1 . Относителен дял на недекларирания труд в избрани
страни от ЦИЕ (% БВП)

Държава  Година % БВП 

България  2002/03 22-30 

Румъния  2001 21 

Латвия  2000 18 

Унгария  1998 18 

Словения  2003 17 

Литва  2003 15-19 

Полша  2003 14 

Словакия   2000 13-15 

Чехия  1998 9-10 

Естония   2001 8-9 
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Източник: Европейската комисия, Заетостта в Европа 2005 г.

Подобно на другите страни-членки и кандидат-членки на
ЕС, жените в България са по-слабо активни на неформалния
трудов пазар в сравнение с мъжете. Според цитираното изс-
ледване на ЕК, 44.5% от мъжете срещу 37% от жените на
възраст над 15 години упражняват недеклариран труд (Renoy
2004). Изчисленията на Центъра за изследване на демокрация-
та (ЦИД) показват, че мащабите на неформалната икономи-
ка у нас варират в сходен диапазон – около 25-35% от БВП, а
относителният дял на женското участие се определя между
30% и 40% (ЦИД 2004).

Обхватът и динамиката на неформалната икономика съ-
ществено зависят от състоянието на „формалната“ иконо-
мика и от конюнктурата на „формалния“ пазар на труда. Ико-
номическото преструктуриране в пост-социалистическите
страни, включително и в България, доведе до мащабна загуба
на формални източници на заетост и нарастващ натиск вър-
ху мъжете и жените за търсене на алтернативни начини за
издръжка за себе си и своите семейства. От началото на пре-
хода към пазарна икономика, пазарът на труда у нас се харак-
теризира с относително ниски нива на заетост и икономи-
ческа активност и с високо равнище на безработица както
сред мъжете, така и сред жените. Макар през годините от
новото хилядолетие да се наблюдават известни положител-
ни изменения, като цяло картината продължава да е небла-
гоприятна, особено в международен сравнителен план. Пред-
ставените в Таблица 2 данни илюстрират това.

Т а б л и ц а  2 . Основни показатели на заетост в България
и в Европейския Съюз през 2004 г.

Индикатори 
България Европейски �ъюз �

(ЕС�25) 
 Общо Мъже  Жени  Общо� Мъж� Жени  

Коефициент на заетост �
(% от населението между  �
15-64) 

54,2 57,9 50,6 63,4 70,9 55,7 

Коефициент на иконо�
мическа активност (% от �
населението между 15-64) 

61,8 66,4 57,2 69,7 77,5 62,0 

Коефициент на безработи
ца (% от работната сила �
на 15+) 

11,9 12,2 11,5 9,0 8,1 10,2 

Коефициент  на дългосроч
нобезработните�
(% от работната сила)  

7,1 7,1 7,1 4,1 3,6 4,7 

На срочен трудов договор �
(% от всички заети)  

7,4 7,7 7,0 13,7 13,2 14,3 
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Коефициентите на икономическа активност и на заетост
в България са по-ниски в сравнение със ситуацията в ЕС като
цяло. У нас обаче, различията по пол са по-малки, отколкото са
в страните-членки. Това донякъде се дължи на еднаквите стар-
тови позиции на мъжете и жените у нас, дължащи се на пълна-
та заетост и при двата пола преди началото на мащабните
трансформации.

Коефициентите на безработица в България и в ЕС не се раз-
личават особено в количествено отношение, но структури-
те на безработните по пол са противоположни. У нас, за раз-
лика от повечето страни-членки, делът на безработните же-
ни макар и с малко, но е по-нисък от дела на мъжете в същото
положение. Причините за това са комплексни, като една от
тях може да търсим в засилващото се участие и на жените
на неформалния трудов пазар6.

Легалните, официалните, формалните възможности за ра-
бота в България са недостатъчни да покрият реалната нуж-
да от работни места. По данни на Националната агенция по
заетостта, през 2003 г. съотношението между безработ-
ните и свободните работни места е било 3:1.7 Независимо
от подобрението на (2:1)8 през 2004 г., намирането на рабо-
та и поддържането на приличен жизнен стандарт продължа-
ва да е особено трудно. Нещо повече, доходите от формал-
ни, декларирани дейности не са достатъчни да гарантират
нормално качество на живот. Въпреки повишаването на ми-
нималната работна заплата (МРЗ) от 120 на 150 лв. месечно
и съответното покачване на средната работна заплата (СРЗ),
която достигна 340 лв. през 2005 г., получаваните доходи про-

6 Статистическите изследвания на работната сила  (ИРС) обикнове-
но не правят разграничение между различните видове заетост (какъвто
е и българският случай), макар че има и изключения в някои страни. Един
от начините, чрез които ИРС разкриват неформалната заетост е чрез
административните  данни за регистрираните трудови договори, но
тук също възникват статистически трудности. Например,  типичен
проблем при респондентите на ИРС е това, че подадената от тях ин-
формация може да  бъде неточна ако те се страхуват, че неформалната
им дейност може да бъде предмет на санкции от страна на Инспекцията
по труда или данъчните власти.  Както ще бъде показано по-долу, не-
формалният труд може да бъде  второ или допълнително  работно мяс-
то (в ИРС винаги има такъв въпрос), но респондентите могат и да не
споменат за това; освен това могат да кажат, че изобщо не работят и
когато основната им работа е в неформалния сектор, но са решили да не
съобщават за нея.

7 Трябва да се има пред вид, че става дума за регистрираната  безра-
ботица по данни на Агенцията по заетостта.

8 Вж. по-подробно http://www.nsz.government.bg/eng/index_en.asp
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дължават да са по-малки от необходимите за осигуряване на
финансов комфорт на заетите и техните семейства.

Изчисленията на Института за социални и синдикални изс-
ледвания към КНСБ (Томев 2006), част от които са предста-
вени на Фигура 1, много ясно показват, че през годините на
глобални трансформации у нас общият доход на лице от че-
тиричленно домакинство е чувствително по-нисък от необ-
ходимата издръжка на нормален живот – т.е. на живот без
лукс, но и без лишения. Дори средната работна заплата след
1994 г. е била устойчиво по-ниска от издръжката на живот
(ИЖ), а МРЗ едва през 2005 г. надхвърля линията на бедност
(ЛБ), изчислени от ИССИ.
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Източник: Институт за социални и синдикални изследвания към
КНСБ

Ф и г у р а  1 . Динамика на икономическото положение на член
на четиричленно семейство в България (%)

 В ситуация, когато дори средната работна заплата е по-
ниска от необходимите доходи за поддържане на нормален
живот, хората намират редица „други“ източници на доходи
или източници в натура за справяне с материалните лише-
ния. Част от тези източници са свързани с неформалната ико-
номика, която в България има много проявления, а изобрета-
телността (и на работодатели, и на обикновени хора) изг-
лежда неизтощима. В годините на пост-социализма се наблю-
дава процес на възраждане на психиката и културата на оце-
ляване, характерни за България от преди 100-120 години.

През последните 10 години използването на „други“ източ-
ници на доходи макар и слабо се засилва (Таблица 3). Официал-
ната статистика регистрира устойчива водеща позиция на
работната заплата като основен източник на доходи, но съ-
щевременно отчита нарастване броя на лицата, разчитащи
главно на пенсии, сравнително по-слабо увеличаване броя на
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Източник: Статистически годишници за съответните години.

хората, издържащи се най-вече от „други социални помощи“ и
намаляване на тези, които получават основните си доходи от
семейни детски надбавки. Като се има предвид ниският раз-
мер на пенсиите9 и социалните помощи, пенсионери и други
лица извън пазара на труда (повечето от които са жени) са
принудени да се издържат, дори да „оцеляват“ и с неформални,
недекларирани трудови дейности. Ако разчитат само на пен-
сии, пенсионерите и особено жените-пенсионери са обречени
на бедност. Социално слабите, които са подпомагани от дър-
жавата по различни схеми – също.

9 През 2005 г. минималната социална пенсия е 57 лв. месечно, а средна-
та – 133 лв.

Т а б л и ц а  3 . Структура на основните източници на доходи
на българското население 1995–2004 (%)

Структура �
на източниците �

на доход 

1995 1997 1999 2001 2003 2004 

 Общ доход  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Работна заплата 55.1 53.3 52.7 47.5 51.4 50.4 

Извън работната �
заплата 

4.3 4.1 6.6 6.0 4.9 4.8 

От предприемачество 4.3 5.0 5.5 5.0 5.4 4.9 
От собственост 0.8 0.6 1.0 0.8 0.7 0.9 
Обезщетения  
на безработни 

0.6 0.7 1.2 1.4 0.7 0.6 

Пенсии  20.9 22.4 22.3 28.4 26.5 27.8 
Семейни добавки �
за деца 

2.0 1.7 1.1 0.8 0.7 0.8 

Други социални �
помощи 

1.5 1.5 1.4 1.6 1.3 1.8 

От домашното �
стопанство 

5.4 6.1 3.5 3.2 2.8 2.5 

От продажбата �
на имуществото 

1.3 0.7 0.4 0.5 0.9 0.6 

Други приходи 3.8 3.9 4.3 4.8 4.7 4.9 
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Още от края на 1990 г. много работодатели прибягват до
различни „неформални“ форми на наемане на работна ръка,
тъй като са по-гъвкави и при тях заобикалянето на закона е
по-лесно. Най-често става дума за наемане без трудов дого-
вор. След засиления контрол на държавата и активната на-
меса на синдикатите обаче, през последните години се наблю-
дава макар и слабо изразена тенденция към преодоляване на
този тип „неформалност“ и на нарушаване трудовите права
на наетите. Сравнителни анализи показват, че заетостта
без сключен трудов договор е спаднала от 12% през 2002 г. на
10% през 2003 г. (ЦИД 2004).

Продължава обаче практиката за изплащане на трудови-
те възнаграждения „по двоен стандарт“, т.е. социалните оси-
гуровки или не се превеждат изобщо, или това се прави върху
по-ниска (най-често върху минималната заплата), а не върху
реално получената сума. Изследванията, проведени от ЦИД
през 2002 и 2003 г. разкриват впечатляващо плащане „под ма-
сата“. Според анкетираните бизнесмени, над 18% от изпла-
тените работни заплати са дадени именно „под масата“, по
двоен стандарт, в размер НАД официално декларирания (ЦИД
2004). С други думи, наетите са били осигурени върху по-ниско
възнаграждение от онова, което реално са получили. По този
начин се формира специфичен „модел на скрито заети“ в не-
формалната икономика. Изследването установява също, че
най-големият дял – 21.1% от недекларираните доходи се пада
на фирми с 2-10 наети лица, следвани от фирми с 11-50 работ-
ници (18.8%). В големите предприятия с повече от 500 души
персонал са прикрити сравнително най-малко – 6.7% от изп-
латени трудови възнаграждения. Един от изводите е, че ра-
ботодателите, особено на малките фирми, са силно заинте-
ресовани да декларират по-нисък размер на реалната работ-
на заплата, тъй като това им помага да бъдат конкурент-
носпособни, а и за да избегнат фалита. От своя страна сами-
те работници също имат интерес да получават доходи в по-
голям реален размер, а мисълта за бъдещето при сегашната
икономическа конюнктура и при сериозните материални зат-
руднения остава на заден план.
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Домашното стопанство –
между традицията и принудата

Важна характеристика на неформалната икономика в Бълга-
рия е широкото разпространение на малки, частни, семейни,
домашни стопанства, в които хората отглеждат плодове, зе-
ленчуци, птици, животни за собствено потребление. Степен-
та, в която личното стопанство се вписва в неформалната
икономика е спорна, но след като неговата продукция има па-
зарна стойност, тя също може да бъде включена в структу-
рата на пазарната икономика.

По данни на АСА през 2005 г. почти всяко трето домакинс-
тво в България (31,6%) има домашно стопанство, а всяко сед-
мо (14,5%) произвежда хранителни продукти за собствена кон-
сумация. Важно е да се подчертае, че производството в до-
машното стопанство заема трето място сред стратегии-
те, които домакинствата предприемат, за да запазят или да
подобрят материалното си положение. Начело е стягането
на коланите – „ограничаваме разходите си до минимум“ (49,7%),
следва допълнителният труд – „търсим допълнителни дохо-
ди/работим допълнително“ (17,5%), а на трета позиция е отг-
леждането на плодове, зеленчуци, животни10.

Значителна част (86%) от продукцията от семейния пар-
цел/градина/двор в селата е за собствено потребление на до-
макинството (Фигура 2). В малките градове относителният
дял е 89%, а в големите – 93%, т.е. голяма част от български-
те домакинства произвеждат храна за собствено крайно пот-
ребление. И мъжете, и жените работят в домашното сто-
панство. По традиция съществува разделение на труда, на за-
дълженията и отговорностите между двата пола и това за-
виси най-вече от тежестта на извършваната работа.

11 Национално представително социално изследване (N = 1 124), осъ-
ществено от Агенция за социални анализи (АСА) под научното ръковод-
ство на Лилия Димова в рамките на International Social Survey Programme
(ISSP) през 2005 г. International Social Survey Programme (ISSP) е най-мащаб-
ният дългосрочен социален проект в света, по който работят по единна
методика и с постоянно актуализирани инструментариуми международ-
но признати изследователски организации и експерти в социалната об-
ласт от 43 страни и 5 континента. Агенцията за социални анализи (АСА)
е българският национален представител, а Лилия Димова е национални-
ят координатор в ISSP от 1991г. досега. (Вж. по-подробно  http://
www.issp.org).
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Ф и г у р а  2 . Предназначение на продукцията от домашното
стопанство по местоживеене (%)

Данните от Фигура 2 ясно показват, че отглежданата
от домакинствата продукция много рядко се реализира на
пазара. В случаите, когато това става, производителите
обикновено са принудени да работят с посредници и прекуп-
вачи или да заплащат скъпи такси (легално, но и „под масата“
– като корупционна практика), за да продадат продукцията
си, което значително снижава печалбата от труда им. На-
ред с множество други причини, и тази демотивира хората
да се насочват към подобен бизнес и предназначението на
произведените от тях продукти остава само за собствено
потребление. От друга страна, не само селските, но и много
градски домакинства разчитат на хранителни продукти от
домашното стопанство, за да се изхранват. Като правило,
трудът в домашното стопанство не се декларира и всички
опити за промяна на това положение биха срещнали много
силна и масова съпротива.
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Ние тук на село сме „ятаците“ на децата в града. Ако не произвеждаме и не ги
снабдяваме с храна, едва ли ще се оправят... За нас самите да не говорим...

Пенсионерка, вдовица, 75, село

В политически аспект, сегашната ситуация с домашното
стопанство е твърде удобна за управляващите – то им поз-
волява да намаляват изкуствено нивото на бедност чрез при-

Източник: Национално представително социално изследване (N = 1 160), осъществено от Агенция
за социални анализи (АСА) под научното ръководство на Лилия Димова в рамките на International
Social Survey Programme (ISSP) през 2002.
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лагане подхода на потреблението при измерването на бед-
ността. С други думи, ако продуктите, произведени за задо-
воляване на собствените нужди се остойностят (т.е. се вклю-
чат в потреблението на домакинствата както селскостопан-
ските стоки, купени на пазара), равнището на бедност и на
лишения в страната се снижава, независимо какви допълнител-
ни коефициенти за преизчисления се използват.

Чрез прилагането на подобен подход, наблюдението на бед-
ността в България, осъществено през 2003 г. от Националния
статистически институт с подкрепа на Световната банка
регистрира равнище на бедност от порядъка на 14%. Същев-
ременно, анализите на АСА на базата на национално предста-
вителни извадки показват, че през същата 2003 г. 19% от пъл-
нолетното население на страната (15% от мъжете и 22% от
жените) са в клопката на бедността. През 2005 г. 18% от бъл-
гарите (15% от мъжете и 20% от жените) едва свързват два-
та края – те поставят себе си и своите домакинства на само-
то дъно от 10-степенната скала „Богати-Бедни“. (Фигура 3).

Ф и г у р а  3 . Пирамиди на самооценките за материалното положение
на пълнолетното население на България (%)
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Източник: Национално представително социално изследване (N = 1 121), осъществено от Агенция
за социални анализи (АСА) под научното ръководство на Лилия Димова, в рамките на International
Social Survey Programme (ISSP) през 2005 г.

Като цяло, дълбочинните анализи на динамиката на бедност-
та в България в пост-социалистическия преход разкриват дра-
матичен процес на обедняване, на загуба на социални статуси,
на свличане към социалното дъно, на социална декласация. Как-
то се вижда от горните данни, усещането за бедност през
2005 г. е 9 пъти по-масово в сравнение с преди началото на
промените през 1989 г. – нещо, което съчетано с други нега-
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тивни фактори и обстоятелства, включително с неблагоп-
риятната конюнктура на пазара на труда, с ниските доходи
от „официалните“ източници, с отклоненията от трудови-
те стандарти, с явното или завоалирано нарушаване на тру-
довите права, неизбежно се отразява върху насочването и на
мъжете, и на жените към неформални трудови дейности. Те
се явяват средство за оцеляване, форма, дори потребност за
поддържане на приличен стандарт при днешната ситуация в
страната.

През годините на социално-икономически реформи мате-
риалните затруднения станаха толкова всеобхватни, че да
се разчита на недекларирани приходи се превърна в неизменна
част от начина на живот в България. Упражняването на не-
формален труд обхваща почти всички социални и икономи-
чески категории, както сред икономически активното населе-
ние (заети и безработни лица), така и сред неактивните (до-
макини, пенсионери, студенти, лица с увреждания и др.). На-
ред с това неформалният труд се разпростира върху цялата
професионална структура у нас. С изключение на някои ръко-
водни постове, почти всички длъжности от класификатора
на професиите могат да бъдат представени както във фор-
малната, така и в неформалната сфера.
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Сфери и социо-демографски
профили на неформалния труд

Настоящото изследване открои няколко основни сфери, в
които жените работят неформално, без да декларират тру-
довата си дейност. С уговорката, че изследването има огра-
ничен обхват и е извън целите му да покрие всички възможни
сектори и форми на проявление, тук става дума най-вече за:

� Производство – т.е. за декларирана или частично дек-
ларирана заетост (като наемни работници или само-
наети), преимуществено в шивашката, текстилната,
хранително-вкусовата промишленост, строителство-
то, транспорта, приложните занаяти;

� Услуги – т.е. за преподавателски и лингвистични услу-
ги, услуги в туризма, хотелиерството и ресторантьор-
ството, фризьорски и козметични услуги, услуги по по-
чистване на домове и офиси, гледане и възпитание на
деца, грижи за възрастни, болни, инвалиди и др. под.;

� Лично стопанство – т.е. за отглеждане на хранител-
ни продукти за задоволяване собствените нужди на до-
макинството (в редки случаи продуктите се продават
и на пазара);

В зависимост от статута си на заетост жените, ангажи-
рани в неформалната икономика, могат да се обособят в след-
ните основни групи:

� Жени, които формално са в трудово-правни отноше-
ния с работодатели, но тези отношения по някакъв на-
чин се отклоняват от регламентираните трудови
стандарти – неправилно/неточно съставени трудови
договори, по-ниско от реалното и/или никакво социал-
но осигуряване, „плащане под масата“, нередовно изп-
лащане на трудовите възнаграждения, опасни/вредни
условия на труд, удължено работно време, нарушено
право на почивка, отдих, отпуск и т.н.;

� Жени, които имат платена работа и трудово-правни
отношения според установените стандарти, но зара-
ботват и нещо допълнително под различни форми без
да декларират доходите си;

� Безработни или икономически неактивни жени, които
работят нещо „на парче“ без договор, с което подпо-
магат семейния бюджет;

� Жени с неясен статут на заетост, т.е. на временна
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или сезонна работа или изпадащи в обсега на нефор-
малната икономика след изтичане на договорните от-
ношения;

� Жени, заети с производство за собствено потребле-
ние, най-вече в домашното стопанство.

Социо-демографските профили на жените в неформал-
ната икономика са дадени в резюме в Таблица 4. По-задълбоче-
ният анализ показва, че в повечето случаи характеристики
като възраст, образование и местоживеене имат комбинира-
но отражение, при това значително както върху шансовете
и мотивите за заетост на жените в неформалната иконо-
мика, така и върху видовете и формите на неформален труд.

Т а б л и ц а  4 . Социо-демографски профили на жените
в неформалната икономика

Пол 

Изследването показва, че полът не е определящ за установяване степен-
та на неформална заетост���полът по-скоро влияе върху формите, сфе-
рите и типа на тази заетост. Неформалните трудови дейности са ди-
ференцирани  в повечето случаи на базата на био-физиологичните харак-
теристики на  двата пола, както и в зависимост от степента, до коя-
то мъжете и жените могат да работят под напрежение и да съчета-
ват различни ангажименти. Жените обикновено изпълняват дейнос-
ти, изискващи по-малко физически усилия, но по-голяма прецизност, дока-
то мъжете са заети предимно в труд с по-големи физически натоварва-
ния.  

Семейно�

положение 

Формите и степента на участие на жените в неформалната икономи-
ка зависят значително от това, дали имат деца. Майките са по-склон-
ни да работят неформално, стремейки се да осигурят по-висок жиз-
нен стандарт за децата си. Те обикновено са подложени на свръх-нато-
варване – да се грижат за децата, домакинствата и семейства-
та си, да подпомагат семейния бюджет, а дори когато ходят на рабо-
та, да търсят варианти за изкарване и на нещо допълнително, защо-
то официалните доходи само в изключителни случаи са достатъч-
ни за прилично качество на живот. Има много примери за жени, които за-
работват по нещо, включително и извън дома си, още докато полз-
ват полагащия им се платен отпуск по майчинство.  

Место�

живеене 

Местоживеенето влияе не толкова върху обхвата на неформал-
ния труд, колкото върху формите му на проявление. Живеещите в села-
та и малките градове, поради високата безработица там и силно ограни-
чените шансове да се намери добре платена, дори каквато и да е рабо-
та, силно разчитат на неформалния труд и „икономиката на буркани-
те“ като основно средство за издръжка на своите семейства.  Жени-
те от големите градове и от София пък,  поради по-скъпия жи-
вот и по-високите разходи за жилище, транспорт, храна, се ориенти-
рат към неформален труд, за да поддържат нормален личен и на деца-
та си стандарт.   
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11 Данните са от Национално представително изследване (N = 1 121), осъществено от Агенция
за социални анализи (АСА) под научното  ръководство на Лилия Димова в рамките на International
Social Survey Programme (ISSP) през 2005 г.
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Образова-�

ние, квали- 
фикация  
и трудов  

опит 

Образованието е фактор от ключово значение за шансовете на жени-
те на трудовия пазар и възможните сфери на заетост. Високообразова-
ните жени са в много по-добра позиция за реализация на формалния тру-
дов пазар. Същевременно, те обикновено имат повече контак-
ти и опит, което им позволява да намерят начини за прилагане на свои-
те умения и в неформалния сектор. Жените с ниско образователно ни-
во са по-слабо конкурентноспособни - и на формалния, и на неформал-
ния трудов пазар - и обикновено имат ограничена свобода на избор и по-
ле за изява, и затова са по-склонни да приемат „каква да е рабо-
та“, за да осигурят нормален живот на децата си.   
Трудовият опит също помага на жените при намиране на основна рабо-
та или нещо „на парче“ - допълнително и неформално. Често срещано яв-
ление сред работещите в шивашки предприятия жени е да бъдат и ка-
то „частни шивачки“ при нерегламентирани условия; масова, дори утвър-
дена практика е учители да дават частни уроци на ученици и особе-
но на  кандидат-студенти.  

Лични  
качест- 

ва, умения  
и та- 
ланти 

Специфичните знания и умения, които правят жените различни от дру-
гите, значително им помагат в намирането на реализация в конкурент-
ния и формален, и неформален сектори. Прилагането на талан-
ти или на умения, придобити в специализирани училища  (напр. черта-
не, рисуване) е разпространен начин за получаване на допълнителни дохо-
ди. Все по-голямото търсене на типични български изделия пък да-
ва шанс на някои жени да използват своите умения, а други стимули-
ра да придобият такива – плетене, шиене, бродиране. В някои българс-
ки семейства  момичетата по  традиция  усвояват тези умения от май-
ки и баби. Това сега се оценява и от други жени, които търсят различ-
ни начини за осигуряване на допълнителни доходи.  

Соци- 
ални  

мрежи 

Доста жени получават предложение за работа чрез мрежите си от соци-
ални контакти – т.е. след като са били препоръчани от позна-
ти. Има други, които биха искали да заработват нещо в неформал-
ния сектор, но не познават „правилата“ или нямат нужните връз-
ки. Те най-често търсят съвети от  близки и приятели, от хора с пове-
че опит. Случва се жени да реализират „чужда“ идея, лансирана в социал-
ния им кръг, когато авторите й не са в състояние да го направят сами.   

Ресурси 

Ресурсната обезпеченост също влияе върху възможностите на жени-
те за неформален труд. В България, за разлика от повечето стра-
ни, над 90% и от мъжете, и от жените са собственици на жилище, дома-
кинството на почти всеки втори български гражданин (об-
що 48% - 49% от мъжете и 47% от жените) притежава земя.  �

Повечето жени, живеещи в малките градове и села смятат, че е непри-
емливо да не обработват притежаваната от тях земя и да пропус-
нат възможността да произведат нещо, което може да помогне на деца-
та и семействата им да живеят по-добре.  
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Неформалният труд на жените:
принуда или свободен избор?

Защо българските жени се занимават с неформални тру-
дови дейности? Присъствието им в неформалния сектор на
трудовия пазар доброволен избор ли е, или е резултат от
икономическа необходимост, от следване на наложили се кул-
турни норми и изпълнение на социетални очаквания, или пък
се дължи на нещо друго? Настоящето изследване се опита да
намери отговори на този род въпроси.

Както вече стана дума, икономическата необходимост се
откроява като основен подбудител за насочване към нефор-
мален труд. Изследването обаче регистрира и други причини,
които са представени по-подробно и като сила на въздейст-
вие в матричен вид в Таблица A1 от Приложението. На базата
на резултатите от проведеното изследване могат да се очер-
таят четири групи причини за участието на жените в не-
формалната икономика в България:

� Икономическа принуда и/или липса на алтернатива –
жените имат нужда от доход (основен и/или допълни-
телен) за задоволяване на своите лични нужди и/или
нуждите на децата и семействата си, за поддържане
на жизнен стандарт и на нормално качество на живот
според стандартите на страната.

� Недоверие в институциите – жените предпочитат
непосредствени ползи (данъчно необложен доход днес
и сега), а не имагинерна социална сигурност, тъй като
не вярват, че държавата е в състояние да я гаранти-
ра.

� Национална култура – жените следват установени
културни норми, традиции и вече утвърдили се прак-
тики.

� Свободен избор – жените имат възможност да изби-
рат дали да се ангажират с неформален труд или не и
правят това в зависимост от потребностите и ин-
тересите си.

Важно е да се отбележи, че посочените групи причини не са
отчетливо обособени и могат взаимно да се преплитат, под-
силват, допълват при формиране мотивацията на жените за
неформален труд.

Основният извод от анализа на емпиричните данни е, че же-
ните участват в неформалната икономика тласнати най-
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вече от икономическа принуда. Най-общо казано, те упражня-
ват неформален труд, защото доходите им са недостатъчни
за поддържане на приличен жизнен стандарт, а често пъти – и за
оцеляване. Много от тях нямат друга алтернатива, простран-
ството им за маневриране е сведено до минимум, възможнос-
тите за избягване капана на бедността – също.

Жените не само се насочват към труд извън официалната
икономика, но и намират това за напълно нормално, естест-
вено и логично. Често срещаните мнения са, че това е труд, а
не кражба, техен труд с техни усилия и те не трябва да декла-
рират доходите си от него, защото им помага да връзват
двата края и да живеят по-нормално.

Какво да им декларираме на парите – те са много малко. Не съм съгласна да ги
вземат с данъци тия пари. Изработили сме си ги с много труд. Защо данъци да не
плащат тия дето са богати и всеки ден са с новата кола и те гледат от високо. А
майките им копаят наравно с тебе на градината. Защо те не плащат данъци, а
ние, дето ги изработваме да ги даваме. Не е справедливо.

Безработна жена, 51 гододини, село, омъжена, 2 големи деца

Важна особеност при възприемането на неформалната ико-
номика е, че жените намират в недекларираните доходи ня-
каква форма на справедливост, на възмездие за унизително-
то положение, в което са поставени. При това незаслужено,
без вина от тяхна страна.

Ако трябва да съм честна – не, не се притеснявам, че правя нещо незаконно. Аз
толкова години съм работила и съм си плащала данъците и всичко. Мъжът ми
също. Сега съм пенсионирана – каквото мога да изкарам с моите си възможности
мисля, че трябва да ми е за мен и семейството, за да живеем добре. Защото е
ясно, че с тия две пенсии не можем да живеем нормално. Освен това плетенето е
нещо, което го мога – майка ми ме е учила. Ако гледаме така на нещата, пример-
но. Хайде, учителстването е нещо, което държавата ми е дала – обучила ме е. Но
това, което мога лично аз – с ръцете си – не мисля, че трябва да става и въпрос за
облагане. Освен това – нали сега децата ми като работят и плащат данъци...

Пенсионирана учителка по литература и български език,
62 години, София, омъжена

За част от анкетираните жени единственият възможен
вариант за платена заетост е във фирми и организации, кои-
то не се придържат стриктно към трудовото законодател-
ство или открито го нарушават. Наетите в тях нямат друга
алтернатива освен да се примирят с неформалните условия,
например да работят без договор, без осигурителни плаща-
ния, без пенсионни осигуровки и мн. др. отклонения или откри-
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ти нарушения на трудовите им права. Сред жените, работе-
щи в неформалния сектор е широко разпространено мнение-
то, че те не биха правили тези компромиси, ако имаха легална
работа, която да им осигурява достатъчно доходи за „норма-
лен“ начин на живот. Това касае множество аспекти на дър-
жавната политика и налага важни промени във философията
на политиката по доходите и политиката на заетост, в об-
ластта на корпоративната социална отговорност, социал-
ния диалог и много други сфери.

В края на краищата, аз печеля тези (недекларирани) пари със собствените си две
ръце – не ги крада. Използвам свободното си време, за да спечеля нещо допълни-
телно, защото редовната ми заплата е недостатъчна. Ако държавата ми пред-
ложи добра работа и заплата, няма да работя по този начин – в нарушение на
закона така да се каже... обаче ще продължавам да работя странично , след като с
редовната си заплата не мога да живея добре.

Работничка във фабрика, 36 години, малък град, майка на 2 деца

Не са изолирани и случаите, когато в семейството само
жената работи и само тя захранва семейния бюджет. За да го
правят обаче, жените нерядко са принудени да приемат „как-
ва да е“ работа, само и само да получават някакви пари. Мъже-
те са по-малко склонни на подобна саможертва и много по-
рядко от жените правят компромиси с квалификацията и тру-
дово-професионалните си умения.

Да, това е само въпрос на принуда. Жените нямат никакъв избор. Те завършват
средно образование. Дори да са завършили икономически техникум, те нищо не
могат да направят, не могат да си намерят работа. Повечето от тези млади
жени започват работа в ресторанти или други подобни. Те започват работа в
малки кафета и ресторанти без гарантиран трудов договор и със заплащане на
ръка. Нещо повече, те работят на пълен работен ден от 8 часа, работят на сме-
ни, включително нощна смяна. И продължават да работят по този начин години
наред, просто защото нямат друга алтернатива. И това с времето се превръща
в стереотип, дори в норма на трудова култура и поведение.

Жена, университетски преподавател, 50 години, София

Въпреки сравнително добрите макроикономически показа-
тели за последните няколко години, задълбочените анализи и
настоящето изследване показват, че качеството на живот в
България не се е подобрило през периода на промените. Точно
обратното – както вече стана дума, съществуват емпирич-
ни данни за обедняване и влошаване на икономическото поло-
жение на голяма част от населението. Тази ситуация неиз-
бежно „легитимира“ неформалния труд в живота на общест-
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вото, поражда нови модификации неформални дейности, кои-
то продължават да бъдат въпрос на принуда, не на свободен
избор.

На сегашния етап не зная дали има някой, който да може да избира къде иска да
работи и дори в каква област да работи. В повечето случаи работиш, защото
така се налага, за да имаш някакви доходи и да плащаш сметките и да живееш.
Невъзможно е – поне за повечето хора е невъзможно – да се каже „това не е това,
което искам да правя – например, искам да съм писател...“ Няма начин. Колкото и
добър писател да е, все пак трябва да работи, за да си изкара прехраната. Така че
хората приемат каквато и да е работа, която могат да вършат и която могат да
получат, на толкова места, на колкото е възможно. Дори да са с висше образова-
ние, те могат да не си намерят работа по специалността, която са завършили, и
ако изобщо намерят нещо, те са готови да вършат всякаква работа.

Медицинска сестра, 51 години, малък град, вдовица

Насочването към неформален труд може също да се класи-
фицира като форма на протест към държавата и институ-
циите, които според повечето от изследваните само изиск-
ват без да дават. Анкетираните жени са единодушни, че данъ-
ците са твърде високи и въпреки това не осигуряват очаква-
ните услуги и сигурност. Неформалната трудова заетост им
дава допълнителни или основни парични средства, които мо-
гат да бъдат оползотворени по адекватен за тях начин за пос-
рещане на лични или семейни нужди. Съответно, те са извън
властта на държавата да определя размера на вноските в „хи-
потетични лични партиди“, здравни и пенсионни фондове (как-
то е при щатната, при формалната заетост).

Част от жените, най-вече по-високо образованите, гледат
на „страничната работа“ не само като на източник на допъл-
нителен доход, но също като проява на гражданско несъгласие
с държавната политика в сферата на труда и социалното оси-
гуряване. Мненията им се вместват в обяснителната схема
„нищо не съм откраднала“.

Не желая да плащам нищо на държавата, защото тя ме ограбва – чрез данъци, чрез
задължителни здравни и пенсионни осигуровки, а накрая пак трябва да плащаш как-
то за медицински услуги, така и за приличен живот след като се пенсионираш.
Нямам никаква вяра на социално-осигурителната система в България – тя е като
бездънна яма, която облагодетелства други, а не тези, които редовно си плащат
социално-осигурителните вноски.

Психоложка, 38 години, несемейна, голям град

Анкетираните жени възприемат своя неформален труд
като средство да избягат от настойничеството на държа-
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вата, на която трябва да плащат данъци, представляващи
съществена част от техния законно придобит доход. Като
цяло резултатите от изследването потвърждават широ-
ко разпространеното явление на отчуждение от политичес-
ката класа и пропастта между държавата и гражданите. Не
липсват подозрения за корупция и открити нападки за неце-
лесъобразно (т.е. за лични облаги) използване на данъците и
осигуровките.

Някои от изследваните жени даже са убедени, че „държава-
та има полза от неформалния трудов пазар“. Според тях, най-
вече с бездействието си в тази област държавните инсти-
туции „формализират неформалността“ на икономиката в
сянка. Аргументите им са, че държавата има както полити-
чески, така и икономически интерес от поддържането на „сен-
честа“ икономика тъй като: a) „неформалната икономика пог-
лъща, абсорбира безработицата и води до по-благоприятни
статистически показатели“ б) по този начин „държавата си
спестява социалните разходи“, а освен това в) „много от дър-
жавните служители са корумпирани и се подхранват иконо-
мически именно от неформалната икономика“. Съществуват
също възгледи, че „неформалните дейности са необходимо зло,
защото помагат на хората да се справят с кризата“. Като
цяло, в България недоверието към държавата и институции-
те е високо, съществува силно противопоставяне между „НИЕ“
(т.е. обикновените хора) и „ТЕ“ (т.е. политическата класа и
управляващите), а неформалният трудов пазар съдейства за
поддържането на подобна социална поляризация. (Вж. по-под-
робно по този въпрос Dimova 2003).

Тези изводи подчертават необходимостта от укрепване
на добрите управленски практики в страната. Прозрачност-
та и отчетността по отношение на публичните разходи и
техният потенциален ефект върху равнопоставеността на
половете могат съществено да допринесат за промяната на
тези настроения. Това е особено важно при избора на финан-
совите инструменти за преодоляване на неформалните тру-
дови дейности. Фискалните инструменти, като например суб-
сидиите или облекченията по отношение на социалните или
осигурителните плащания при наемането на определен вид
работна ръка (включително на жени), могат да действат ефек-
тивно, но само при наличието на висока степен на доверие и
контрол върху съблюдаването на трудовите и човешките
права. Това се отнася също и за другите политики в сферата
на социалната защита, като например подобряването на со-
циалните придобивки на самонаетите лица.
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Негативните ефекти
на неформалния труд

Основните предизвикателства пред жените и мъжете в
неформалната икономика на България се вписват доста точ-
но в схемата на Асколи (Асколи 2004), а именно:

� Липса на признаване и/или защита в рамките на за-
кона – работещите неформално и самонаетите пола-
гат труд или без трудов договор, или не са в състоя-
ние да настояват за стриктно прилагане на договори-
раните клаузи. Това неизбежно води до социална и правна
несигурност. Те получават малка или никаква защита и
което е още по-лошо – възпроизвеждат настоящата
си несигурност в бъдещето. Това касае също и лицата,
ангажирани в личното стопанство.

� Липса на организираност – в неформалната иконо-
мика няма синдикати и работнически организации. Поч-
ти е невъзможно неформално заетите да се организи-
рат. Повечето от наетите се страхуват да не загу-
бят работата си, избягват да обсъждат условията на
труд с други хора, включително и със синдикалисти.
Същевременно, някои от тях са скептични относно въз-
можностите на синдикатите да защитят правата им.12

� Липса на прозрачност – „невидимостта“ е една от
основните характеристики на неформалната иконо-
мика, въпреки че нейното съществуване и в България,
и в много други страни, е публична тайна. Това прави
социалната защита и прилагането на законовите нор-
ми изключително трудно.

� Мобилен и нестабилен трудов статут – неформал-
ните работници не са сигурни в продължение на колко
време могат да запазят работата си и какво ще стане
с тях, когато я загубят. Това е причината жените не-
рядко да са готови да приемат „каква да е работа“ и да
бъдат „слепи, глухи и неми“ само и само да носят пари
на семействата си.

12 Според изследване на МОТ (МОТ 2000c) в много случаи на неформал-
ната дейност се гледа като на предприемачество и по-скоро асоциации-
те на жените-предприемачки, а не синдикатите, оформят исканията и
адресират проблемите, с които се сблъскват жените в неформалната
икономика или самонаетите.



41 Жените в неформалната икономика

� Риск от социално изключване – неформалните ра-
ботници имат ограничен достъп до кредити и социал-
ни придобивки, до здравни и други социални услуги, кое-
то ги поставя в ситуация на силно застрашени от со-
циално изключване и маргинализация.

Както се посочва и в доклада на UNIFEM „Жени, труд, бед-
ност“, негативните последици от неформалния труд значи-
телно надхвърлят рамките само на подоходната бедност и
имат много по-широк спектър на проявление. Според експер-
тите на UNIFEM (Chen и др.2005), сравнени с работещите във
„формалната“ икономика, при хората на неформалния труд
съществува по-голяма вероятност:

� да имат по-ограничен достъп до основни социални ус-
луги и инфраструктура;

� по-често да се сблъскват с непредвидени обстоятел-
ства като болест, загуба на собственост, инвалид-
ност, смърт;

� да имат по-ограничен достъп до средства и ресурси
за преодоляване на непредвидени обстоятелства;

� като резултат да имат по-ниски равнища на образо-
вание, здравословно състояние, дълголетие;

� да имат по-ограничен достъп до финансови, матери-
ални и други авоари;

� да имат по-малки трудови и социални права и придо-
бивки от своята заетост;

� да имат по-малки права върху недвижима собственост
(земя, жилище);

� да се сблъскват с по-голяма социална изключеност от
държавните, пазарните, политическите институции,
които определят „правилата на играта“ във всички те-
зи сфери.

Настоящото изследване също показва, че неформалният
труд има значителен, при това многопосочен негативен
ефект върху социалния, семейния и личния живот на жените.
Интервюираните бяха помолени да посочат негативите, ко-
ито по тяхно мнение са свързани с упражняването на нефор-
мален труд и да ги ранжират в зависимост от ефекта им
върху качеството им на живот сега и в бъдеще. Резултати-
те са представени в Таблица A2 в Приложението.

Казано най-общо, „цената“, която жените са принудени да
плащат според самите тях, за да имат доходи днес и сега, се
отнася до сериозни компромиси в няколко основни сфери –
време, социална сигурност, условия и организация на труда,
бъдещ жизнен стандарт.
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Анкетираните жени са единодушни, че неформалната
заетост отнема от личното им време и от времето за
семейството. Това, че повечето жени носят на плещите
си „двойно бреме“ – на платена работа извън дома и на
неплатен домакински труд – е всепризнат факт и ут-
върдена практика не само у нас. Когато обаче липсва въз-
можност за регламентирана заетост или пък доходите
от основната работа са недостатъчни да задоволят пот-
ребностите им, жените са готови да приемат каквато и
да е работа, даже ако трябва да работят извънредни ча-
сове срещу мизерно заплащане и без осигуровки. Същев-
ременно, джендър разпределението на домакинските за-
дължения продължава да бъде в традиционните рамки –
жените в България поемат почти целия домакински труд,
грижат се за децата и за нуждаещите се членове на дома-
кинството (най-вече възрастни или болни). Това поглъща
голямата част от свободното им време, както и от вре-
мето, което биха отделили лично за себе си и за собст-
веното си усъвършенстване, включително за повишава-
не на квалификацията и конкурентоспособността си. Всич-
ко това изисква от жените нов тип организация на вре-
мето, а в редките случаи когато и партньора се вмества
в нея, те се чувстват доволни.

Допълнител-
ното бреме
по отношение
на времето

Какво ми взема и какво ми дава работата на частно… ами основно време ми от-
нема. Свободното време. Понякога работя за завършване на поръчка, ако има спеш-
на, дори през нощта. Тогава мъжът ми става и майка и баща – готви, слага масата,
ядем заедно – аз отивам в ателието, той вдига масата, мие съдовете, слага деца-
та да спят. Няма как. Но сме свикнали. Все пак не е чак толкова сложно – разпреде-
лям си времето. Докато децата са на училище, успявам и градина си работя, после
се занимавам с тях, после малко мъжа ми ги гледа и така. Не мисля, че децата ми
страдат от липса на внимание от моя страна. А и понякога ги занимавам с мене –
когато имам много голяма поръчка. Тогава и те „помагат“ – оставям ги да рису-
ват, да моделират, да се мажат най-точно казано. После и техните неща ги пека
и глазирам, но ги оставям у дома – имаме си техни произведения от много малки.
Така хем прекарваме време заедно, хем те се забавляват, хем се развиват по няка-
къв начин. Така мисля...

Учителка по рисувана с частно керамично ателие,
36 години, малък град, омъжена, с две деца

Анкетираните жени посочват, че обикновено работят най-
малко по 12 часа на ден, което включва най-различни дейности –
основна щатна заетост (в случай, че имат такава), допълни-
телна (разбирай най-често неформална) работа, домакински
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задължения, отглеждане и възпитание на децата, грижи за въз-
растни или болни роднини, работа в домашното стопанство.
Случаите, в които и съпругът се включва в домакинския труд,
особено в селата и малките градове, са изключения.

Допълнителната ми работа като шивачка е част от моя личен живот. Когато
имам много работа, съпругът ми готви, мие чинии и се съгласява, защото знае, че
това го правя не за удоволствие, а за семейството. Аз също не се оплаквам, кога-
то той работи допълнително вечер и през почивните дни. И двамата разбираме,
че ако искаме да имаме нормален стандарт на живот и двамата трябва да правим
тези компромиси, и да си помагаме в домакинската работа и отговорности.

Шивачка, омъжена, без деца, малък град

В масовия случай, отношението на мъжете към споделя-
нето на домакинския труд се базира на схващането, че основ-
на роля на мъжа в семейството е да изкарва прехраната. Съ-
ответно домакинският труд се подценява и се счита за за-
дължение единствено на жените. В големите градове и сред
по-младата генерация се наблюдават признаци за разчупване
на този традиционен стереотип, но в малките селища и сред
по-възрастното население подобно ролево джендър разпре-
деление продължава да доминира. (Dimova 2003).

По изчисления на АСА, направени на базата на национални
представителни социални данни, през 2005 г. жените в Бълга-
рия отделят за домакински труд средно по 25 часа седмично,
а мъжете – 12 часа. С други думи, средно работната седмица
на една работеща жена продължава 8 дни. В тази ситуация
едва ли е изненадващо, че жените масово се чувстват под
постоянен стрес, уморени, на границата на изтощението, ня-
мат време, възможност, а и желание да продължат образова-
нието си или да повишат квалификацията си. Свободното вре-
ме е лукс, който малцина могат да си позволят. Резултатът
от това е „синдромът на изтощената домакиня“ – жената,
която автоматично изпълнява една дейност или една роля след
друга, често без въобще да оспорва тази ситуация или да се
замисля как тя Ӝ влияе.

Нямам никакво време да почивам така, както хората разбират това – просто да
легна и да се отпусна – в момента, в който се върна от работа си почивам докато
правя нещо. Тъй като няма на кого да разчитам – разчитам единствено на себе си.
От друга страна – аз съм млада и бих искала да живея по-безгрижно. Иска ми се да
имам хубави дрехи, да се виждам с приятели, да ходя на почивка през лятото, да
имам маркови неща – да се чувствам като човек, а не като отрепка и само да
гледам хубавите витрини.

Висшистка, на щатна работа, 28 години, неомъжена, София
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Много от жените в България не възприемат домакинския
труд като „работа“, като набор дейности с икономическа стой-
ност. Обикновено се смята, че това е част от задълженията
на жената – да бъде домакиня, майка и съпруга. Обществено-
то мнение също закрепва отношението към домакинския труд
като към дейност, която не е „работа“ (разбирай работа сре-
щу заплащане) и подценява усилията, свързани с него. Същев-
ременно, все още са масови нагласите, че жената „по природа“
може и трябва да изпълнява много и различни задачи, функции,
роли и то възможно най-добре.

Изследването регистрира и по-съвременни виждания в от-
ношението на жените към разпределението на домакинските
ангажименти и към стойността на неплатения труд у дома.
По-възрастните жени и жените, живеещи в малки градове и
села, продължават да следват традиционните схеми на мис-
лене и поведение. По-младите и по-образованите жени обаче,
са все по-склонни да възприемат домакинския труд и грижите
по отглеждането на децата като форма на труд, която има
икономическо изражение и може да бъде възнаградена (включи-
телно и на неформалния трудов пазар).

Намерила съм си така няколко входа, и в един офис ходя в неделя да чистя – тука е
близо. Ама няма много работа. Сега много фирми се направиха за почистване. И по
домовете и така цели сгради да поддържат. Преди по-имаше. Макар че сега пък е
модерно сякаш. Да си наемеш човек да ти чисти, искам да кажа. Даже жени дето си
могат и имат и време и пак – аз преди чистех така на една жена от БАН. Аз чистя,
а тя си седи и си пие кафето. Ама като има пари жената и не Ӝ се занимава... А и за
мене добре – плаща ми.

Жена в предпенсионна възраст,
дълготрайно безработна, София, омъжена

Жените от различните възрастови групи имат различно
отношение към неформалната икономика и ефекта Ӝ върху
техния живот. Без съмнение, нерегламентираният труд по-
вишава напрежението, на което са подложени жените – пог-
лъща тяхното свободно време и времето, което биха могли
да отделят за семейството си. По-младите жени гледат на
тази ситуация като на нещо нормално, в реда на нещата, до-
като по-възрастните жени възприемат допълнителното на-
товарване като стресогенен фактор, който ги принуждава да
се лишават от личната си свобода и времето, което биха мог-
ли да посветят на децата си.

Различията в отношението към неформалната икономика
са свързани също с трудовия и жизнения опит, който отдел-
ните възрастови групи имат и въз основа на който оценяват
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ефективността и „възвръщаемостта“ на нерегламентира-
ния труд13. Жените, израснали при гарантирана заетост и мно-
жество социални придобивки смятат, че това, което могат
да получат в неформалния сектор „не си струва усилието“
заради цената, която трябва да заплатят със свободното и
личното си време, социалните контакти, семейния си живот
и много много други. (Макар че, много от тях въпреки тези
резерви го правят, притиснати от обстоятелствата...) От
друга страна, представителите на по-младото поколение,
чийто съзнателен живот изцяло или в по-голямата си част е
преминал в условията на новите реалности, са далеч по-склон-
ни да приемат работа в неформалната икономика и го пра-
вят съзнателно, като нещо нормално и подразбиращо се от
само себе си – в реда на нещата.

Освен като преводач на свободна практика съм и преподавател по английски език в
една езикова школа. Имам занимания 2 или 3 вечери в седмицата и преди изпитите
за SAT, TOEFL, или другите, имам и частни ученици. Имам по две групи на вечер.
Освен това, в свободните дни и вечери, имам занимания с по-малки деца. Имам ня-
колко семейства, където работя като езикова гувернантка – е не съвсем „гувернан-
тка“, но нещо такова – 3 пъти седмично, в зависимост от програмата ми и уговор-
ка с родителите, взимам децата и прекарвам целия следобед и вечерта с тях.

Висшистка, преподавател, 33 години,
София, живее без брак на семейни начала

Погледната в друг аспект, тази ситуация заслужава по-ан-
гажирано и по-съвременно отношение към планирането и
ефективността на социалните услуги у нас. Както е и в реди-
ца други страни, неплатеният домакински труд на жените,
грижите им за децата или за нуждаещи се членове на домакин-
ството, не се отразяват в националните разчети. Другаде
обаче, това се има предвид за съкращаване на социалните раз-
ходи. Казано иначе, когато се визира домакинството се дейс-

13 Изказваме благодарност на Самуел Езим, че ни насочи и към тези
важни аспекти подчертавайки, че споменатите различия имат отноше-
ние и към възпроизводството на бедността и на културата на бедност-
та сред поколенията. Жените, които имат възможност да упражняват
единствено неформален труд, биха искали техните дъщери да работят
на формалния пазар на труда и полагат по-големи усилия да обезпечат
тяхното образование; жените, които имат щатна работа и по-високо
образование също са склонни да гледат на образованието като на начин
да се избегне бедността. Това са важни въпроси, които бяха извън цели-
те на конкретното изследване, но заслужават да бъдат много по-сери-
озно проучени и анализирани в България.
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тва от джендър презумпцията, че именно жените предоста-
вят подобни услуги. Но ако жените са принудени да работят и
допълнително на неформалния трудов пазар, негативният
ефект от съкращаването на социалните разходи върху сами-
те тях и върху техните семейства се увеличава неколкок-
ратно. Ангажирането и на мъжете с подобни дейности е един
от възможните варианти на изход, а това е колкото въпрос
на национална култура, норми и стереотипи, толкова и на по-
литическа философия. В настоящата реалност на България,
разработването и прилагането на политики без отчитането
на различията по пол, крие сериозни рискове за неефектив-
ност и нежелани негативни последици в рамките на цялата
система на социално подпомагане, както ще видим по-надолу.

„Пробойните“
в социалната
защита и
рисковете
от възпроиз-
водство на
бедността

Неформалният труд осигурява на жените и техните се-
мейства необходими средства за живот – било то като осно-
вен или като допълнителен източник на доходи. Като правило
тези доходи не се декларират. В редките случаи, когато се
оповестяват официално, това става или на името на пенсио-
нер в домакинството, или се отразява само част от получе-
ното възнаграждение, или пък се търсят други „трикове“, за
да се намали данъчното бреме. Във формалната икономика съ-
що не са изолирани случаите, когато или не се правят социал-
но-осигурителни вноски, или те са силно занижени. Укриване-
то на доходи по този начин води до негативни последици за
социалната сигурност и на формално, и на неформално заети-
те. Това обаче не ги притеснява особено, а изобретателност-
та в намирането на „работещи варианти“ за заобикаляне на
правилата е впечатляваща.

Не, не се притеснявам ... И не смятам, че правя нещо „незаконно“. Не се страху-
вам, тъй като спазвам закона що се касае до плащането на социалните осигуров-
ки и както може да се види от всичките договори на мое име – абсолютно всич-
ките – тези пари са платени. По документи всичко е така, както трябва. Колко
наистина получавам в брой за своя труд си е моя лична робата. Не подписвам
никакви документи и няма как данъчните власти да ме засекат. Съгласна съм, че
това е на ръба на закона, но ако това е условието да водя нормален живот, ще
продължа да го правя.

Преводачка, 33 години, висше образование, София

Настоящето изследване също така показва, че много от
жените, които живеят в малки градове и села с висок процент
безработица, по-ниско образованите и тези, които са с вло-
шено здраве, не са наясно с принципите, правата и задължени-
ята, регламентирани в системата за здравно и пенсионно оси-
гуряване. Социалните осигуровки понякога се плащат по офи-
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циалните трудови договори, но допълнителният нерегламен-
тиран доход като правило не се облага.

Защо да декларираме допълнителните си доходи и да плащаме социални осигуров-
ки и върху тях – та половината пари ще отидат за данъци! Освен това – защо да
плащам на държавата – тя какво е направила за да ми помогне, само ми бърка в
джоба! Ето ви един пример. Имам пълни социални осигуровки, тъй като работя на
трудов договор в техникума. Трябва да отида на доктор за медицински преглед.
Докторът очаква да му платя. Ако не направя това или няма да ми обърне внима-
ние или ще ме претупа и ще ми каже, че ми няма нищо. Това просто не мога да го
позволя. Имам някои проблеми след раждането на второто си дете и съм много
стриктна по отношение на медицинските си прегледи. И какво – хем да плащам на
държавата повече, хем пак да плащам когато съм в нужда? Е, няма да стане...

Учителка, 38 години, малък град, омъжена, с две деца

Много от анкетираните жени на пазара на труда смятат,
че отчисленията за социално осигуряване от техните запла-
ти са достатъчни, дори прекалено високи и затова не желаят
да правят никакви допълнителни вноски в социално осигури-
телната система. Недоверието към системата също играе
важна роля.

Не съм съгласна да декларирам допълнителния доход, който припечелвам и да пла-
щам социални осигуровки върху него. Моят работодател плаща социално-осигури-
телни вноски върху реалната ми заплата – на практика половината ми заплата
отива за данъци и социални осигуровки. Не мисля, че още трябва да давам на дър-
жавата.

Шивачка, 36 години, малък град, омъжена, без деца

По въпроса как ще се издържат, на какви доходи ще разчи-
тат като достигнат пенсионна възраст, изследваните жени
заемат различни позиции. Повечето от тях споделят схва-
щането, че „има много време до тогава“ или отлагат във вре-
мето – „да доживея пък тогава ще му мисля...“. Подобна липса
на по-дългосрочно виждане е типична за младите жени, но се
среща и при жените на средна възраст. Младите жени масово
мислят в контекста на „тук и сега“ и как да гарантират ма-
териално благополучие и приличен жизнен стандарт на себе
си, на децата и семействата си в момента, отколкото да се
тревожат за пенсионната си възраст. За тях пенсиониране-
то е много далечна перспектива и те не биха искали още от
сега да се замислят за последиците от днешното си поведе-
ние.

Тази „ден-за-ден“ жизнена ориентация е типична за така на-
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речения „културен модел на бедността“. Хората, които се
сблъскват ежедневно с лишения и бедност са склонни да мис-
лят и да действат в краткосрочен план, без перспектива – те
рядко се замислят какво ще стане утре, фокусират се почти
изцяло върху това да се справят с проблемите на настоящия
ден. Работещите в неформалния сектор масово споделят по-
добна философия. Затова е особено важно при търсенето на
политически решения, а и при разработването на механизми
за повишаване трудовата култура на жените, да се обхване
цялата гама от негативни последици на неформалната зае-
тост. Това включва не само неудобствата, произтичащи от
упражняването на нерегламентиран труд в момента, но съ-
що така и всички негативни проекции на днешните действия в
един бъдещ период от време, а също и факта, че ниските да-
нъци и осигурителни вноски подкопават капацитета на дър-
жавата да предоставя качествени социални, пенсионни и здрав-
ни услуги.

По-образованите от изследваните жени посочват, че опас-
ността да бъдат хванати трайно в капана на бедността в
бъдеще е един от най-сериозните рискове за работещите в
неформалната икономика. Липсата или ниското пенсионно оси-
гуряване повишават заплахата от бедност за жените, особе-
но когато се оттеглят от пазара на труда. Тогава повечето
от тях могат да разчитат единствено на мизерни социални
пенсии или на подкрепата от децата си, което освен върху
качеството им на живот като цяло би се отразило и върху
достъпа им до качествено здравеопазване и социални услуги.

Лошите
условия
и организация
на труд

Работата при нездравословни, вредни, дори опасни условия на
труд, ненормираното работно време, „спестяването“ на по-
чивките, седмичния или годишния отпуск също често се цити-
рат като форма на „трудова експлоатация“ от страна на ра-
ботодателите спрямо жените.

… що се касае до условията на труд, какво да ви кажа. Зима е и използват печки за
отопление. На твърдо гориво сме – с други думи. В момента използват брикети.
В някои помещения няма печки, защото така е по-лесно да се работи с шоколада и
там жените студуват. От друга страна, като стане следобед, едва се диша от
тия печки...

Работеща жена, 28 години, малък град, омъжена, едно дете

Трудно е да се направи анализ на условията на труд поот-
делно за жените и за мъжете, за да се идентифицират разли-
ките по пол или дискриминационните практики. Конкретни-
те условия на труд зависят от типа заетост, конкретния



49 Жените в неформалната икономика

вид работа, местонахождението и размера на предприятие-
то, вероятността и честотата на проверките от страна
на Инспекцията по труда или други държавни органи и т.н.
Може да се твърди обаче, че лошите условия на труд са по-
често срещани в онези икономически сфери, където доминира
женският производствен труд.

Условията и отношението бяха много лоши допреди една години. Това си беше
робски труд – карат те да работиш яко и ти плащат символично, за осигуровки
да не говорим. И никаква автоматизация – всичко се правеше ръчно. През лятото
даже работихме нощем, тъй като няма климатик и шоколада се разтапяше по
вафлите, та не можеше да се работи както трябва. През зимата ползвахме печки
за отопление на помещенията. Когато нямаше дърва работехме в неотоплени
помещения. Така беше преди да ме съкратят, сега – не знам как е – ама едва ли
нещо се е променило към по-добро...Собствениците си гонят печалбата, не се
интересуват от работниците.

Безработна жена, 54 години, село, неомъжена

Условията на труд в неформалния сектор често зависят
от личното отношение на работодателя към работниците.
Като най-чести „нарушители“ на трудовите стандарти се
споменават предимно малки фирми, ангажирани в производс-
твото на крайни или експортни стоки (хранителни продук-
ти, дрехи, сувенири, трикотаж).

… може да се каже, че условията са нормални, засега обаче. Работим по 8 часа
дневно – максимум 10 – когато имаме поръчки. Става дума за поръчки за износ.
Условията на труд са нормални – осветлението е добро, през зимата е топло.
Вечер идват жени да чистят, след като сме си отишли. Има прахосмукачки. Да,
може да се каже, че условията на нормални.

Шивачка, 35 години, малък град, омъжена, две деца

В България съществува мнението, широко дискутирано и
насаждано и от медиите, че условията на труд са лоши пре-
димно в чуждите фирми. Не го оспорваме, но нашето изслед-
ване не се натъкна на подобни случаи. Някои от жените дейс-
твително споделиха, че работят при изключително тежки
условия и че техните права се нарушават, но това не се огра-
ничава само до чужди фирми. Националната принадлежност
на работодателя не се оказа най-важният фактор, който обус-
лавя лошите условия на труд на неформалния пазар, включи-
телно и при работа „на ишлеме“. Може би има значение и обс-
тоятелството, че едни от последните препоръки на ЕК и МОТ
относно социалната корпоративна отговорност са отпра-
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вени към чужди фирми, работещи в държави с „прохождаща“
пазарна икономика или където трудовите стандарти не са
особено високи. Тези препоръки касаят включително случаите
на производство на ишлеме или договори с подизпълнители.

Най-често на фокус са шивашките предприятия, собстве-
ност на чужди граждани, които в България са пословични с ло-
шите си условия на труд, с неспазването на работното вре-
ме и времето за почивки, с ниското и нередовното заплащане
и с много други нарушения на трудовото ни законодателст-
во. Много от анкетираните жени обаче твърдят, че част от
тази информация е или силно преувеличена, или изопачена, или
пък необосновано генерализирана, въпреки че бяха споменати
и такива конкретни случаи, но с български, а не с чуждестран-
ни работодатели.

В момента, понеже вали дъжд и е мокро, покривът тече. Слагат кофи да събират
водата. Може да се каже, че условията на труд не струват. Всичко е много старо
и мирише – заради лепилото...Вечер не си чувствам пръстите. От лепилото имам
страхотно главоболие, а наред с това и психическото напрежение по време на
работния ден е много голямо – особено когато шефът започне да крещи на някой
колега. Самият този факт, а и крясъците те стресират, защото чакаш и на теб
да ти се развикат ...

Шивачка, 31 години, малък град, втори брак, две деца

Напоследък държавни институции, синдикати, неправител-
ствени организации проявяват засилен интерес към подобря-
ване условията на труд и защита на трудовите права във фир-
ми, за които има сигнали или подозрения, че се отклоняват от
трудовите стандарти. МТСП, КНСБ, Международната орга-
низация на надомните работници съвместно с местния клон
на Кампанията за чисти дрехи (Clean Clothes) в България14 чес-
то обединяват усилията си в тази насока. Стремежът е към
заостряне вниманието върху проблемите на заетите в по-
добни предприятия, към работещите надомно на ишлеме, ко-
ито най-често са жени. Целта е да се промени наложилото се
„експлоататорско“ отношение на мениджърите към работ-
ниците, да се въздейства върху диференциацията в разценки-
те, често използвана като лост да се увеличи конкуренцията
между самите работници и т.н.

По закон, хората на наемния труд би трябвало да изпълня-
ват само онези функции, които са разписани в трудовите им
характеристики, но това не е правило. Има много примери за

14 За сравнение на ситуацията в различните държави, включително и
България вж. http://www.homeworkersww.org.uk.



51 Жените в неформалната икономика

това как немалко от тях биват принуждавани да изпълняват
и други задачи, без да могат да реагират или да потърсят пра-
вата си. Обикновено несвойствените дейности се възлагат
под формата на пряка заповед от страна на мениджъра.

Ами искам да кажа, че правиш каквото ти нареди шефа... Даже ако иска да му
донесеш кафе – правиш го. Правиш каквото ти казва и ходиш където те прати.
Пазаруваш му, чистиш му къщата, миеш му колата, и всичко това – в работно
време. И нямаш избор, защото в него е и ножа и хляба.

Шивачка, 31 години, малък град, две деца

Както показа изследването, чувството за пълновластие и
безнаказаност на мениджъри и работодатели има впечатля-
ващи мащаби и твърде изобретателни проявления.

Чувала съм да казват, че някои жени се грижат за градината му (на началника), а
някои мъже – за къщата му, докато се водят, че работят в цеха.Ама ако не го
правят, остават без работа, на улицата и затова си траят...

Работничка, 42 години, малък град, омъжена

Големият проблем е, че и мъжете, но жените в по-голяма
степен са притиснати от обстоятелствата и нямат прост-
ранство за маневриране. Да загубиш работата си в днешно
време е равносилно на катастрофа. Същевременно, за да си
намериш подходяща работа, освен квалификация, образование
и други „легални“ изисквания, трябва да имаш и подходящи връз-
ки. Затова, когато жените се натъкнат на нарушения или до-
ри на откровени посегателства върху трудовите им права,
предпочитат да си затварят очите и да се примиряват.

Трудно е да запазиш работата си тук. Има хора дето изобщо не стават за тази
работа, ама са роднини или приятели или на собственика, или на мениджъра. Тряб-
ва и тяхната работа да вършим, ама няма как... Аз лично си запазих работата,
засега!.., защото се справям добре. Старая се да правя всичко възможно най-добре.
Не се оплаквам. Правя всичко, каквото има за правене. Разбирам каква е ситуация-
та и не мога да искам повече, защото децата искат да ядат.

Работничка, 31 години, село, омъжена

Въпреки многото примери за това, че условията на труд в
неформалния сектор, където са заети жени са тежки, е трудно
да се прецени дали те са по принцип такива в неформалния
сектор или са свързани с различията по пол. Това е област, в
която са необходими повече целенасочени проучвания и по-за-
дълбочени анализи.
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За ползите от неформалния труд

В цялост онова, което според изследваните жени им отне-
ма трудът в неформалната икономика е най-вече време, со-
циална сигурност, възможност за реализация. Онова, което им
дава може да се обобщи така – в съвременната ситуация в
страната неформалната, недекларираната заетост е преди
всичко и най-вече необходимост за много жени, средство за
оцеляване и поддържане на приличен стандарт на живот – на
тях самите, на децата и семействата им.

С други думи, неформалният труд помага в една или друга
степен да се облекчат материалните трудности, да се нама-
лят лишенията и риска от бедност (нерядко и самата бед-
ност) в семейството. Понякога неформалната заетост поз-
волява на жените да придобият нови знания и умения, които
не се изучават в официалната образователна система, или пък
да развият способности и таланти, които притежават, но не
са прилагали другаде. Трябва да се добави обаче, че даже когато
анкетираните жени посочват, че дадена неформална работа
им е помогнала да развият своите творчески умения, те обик-
новено добавят, че тази същата работа е била въпрос на не-
обходимост, а не на желание. А тя е необходимост, защото
доходите от нея често допълват официалния доход, който не
е достатъчен за поддържането на нормален жизнен стан-
дарт.15

15 Тази стратегия на домакинствата е популярна под името „уравня-
ване на доходите“.

В миналото, когато съпругът ми все още имаше работа, правех изделия от глина
само за удоволствие, но в момента това е една от основните ми дейности. Ос-
вен това и двамата ми родители са болни и си давате сметка, че не бихме могли
да живеем на моята заплата и социалните помощи на мъжа ми. С две малки деца,
това на практика е абсурд...

Учителка, 38 години, малък град, омъжена, две деца

Като правило неформалният труд не е непрекъснат и на-
дежден източник на доходи, а по-скоро сезонно обусловен. За-
това от гледна точка на статистиката за заетостта в не-
формалната икономика, е важно този факт да се отчита, да
се следи динамиката на неформалната заетост във времето
и по сезони, както и прехода на входа и на изхода към друг ста-
тут на пазара на труда.
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За да не ям само хляб, туршия и майонеза през последните 10 дни на месеца, както
преди често ми се случваше, започнах да изработвам разни малки неща – фигурки,
картички и др. Продавам ги на един сувенирен магазин. Средното ми образование е
такова! Добре рисувам и реших, че щом имам някакъв талант трябва да го изпол-
звам. Не че е кой знае какво. Едва ли мога да си позволя с изкараното да замина на
почивка в Гърция например. Но това ми докарва допълнително 50-80 лева месечно
и до 100 лева през сезона – достатъчно, за да мога да платя уроците си по английс-
ки език или да изляза с приятели 2-3 пъти месечно. През зимата пък мога да покрия
сметките си за отопление, а разходите непрекъснато се покачват. Например,
правех и мартеници – хубави, весели – навремето се търсеха. Накратко казано –
несгодите на живота и фактът, че сама трябва да се справям ме научиха на раз-
лични неща – ако щете даже да използвам таланта си, за да изкарам малко пари.
Вярно е, че това отнема свободното ми време, но аз го правя това докато гледам
телевизия или отделям по няколко часа в събота и неделя.

Висшистка, картограф, 27 години, София, неомъжена

В някои редки случаи доходите, припечелени от неформа-
лен труд, дават възможност на семейството да си позволи
повече от основни стоки и услуги – почивка, по-качествени
дрехи, развлечения и играчки за децата, достъп до културни
мероприятия и др.

Не, не мога да кажа, че съм принудена, поне не в същинския смисъл на думата. Имам
предвид, че даже и да остана без работа за няколко месеца и да не поемам никакви
поръчки, няма да умрем от глад. Все пак, това са си спестени пари за черни дни –
пари, които се харчат главно за мен и за децата. По принцип, ако не са тези пари,
няма да мога да си купувам никаква козметика или ново бельо веднъж на всеки два
месеца, или някаква глезотия за децата. Като ги имам тези средства, обаче, мога
да правя каквото реша..

Шивачка, 34 години, голям град, омъжена, две деца

Неформалният труд в личното стопанство също е много
важен механизъм да се избегне бедността и материалната
нужда. Със сигурност, ако бедността в страната се изчисли
на база потребление, но без да се има предвид произведеното
за собствена консумация в домашните стопанства, нивото Ӝ
ще бъде чувствително по-високо от официално обявяваното.

Сега условията са такива, че е невъзможно да живееш без нещо допълнително. Не
можем да купуваме всичко, което ни е необходимо с парите, които получаваме. И
това, което произвеждаме е екологично, не е изкуствено. Въпреки това, по-скоро
бих купувала някои от нещата, които ние сами произвеждаме, стига да можех.
Много е трудно и трудоемко.

Служителка, омъжена, 2 деца, малък град
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Личното стопанство, освен че е широко разпространена
практика и установена традиция в България както вече стана
дума, оказва силно влияние върху стандарта на живот, при това
както на селските, така и на градските жители, включително
и на софиянци. По национални представителни социални данни
на АСА почти две трети от българските домакинства, неза-
висимо от това къде живеят, разчитат изцяло или в значи-
телна степен на собствена продукция за изхранването си (Фи-
гура 4). В селата и малките градове този дял логично е по-
висок, но даже в големите градове много от хората оцеляват
благодарение на „икономиката на бурканите“. В селата 29% от
хората са напълно, а 40% до голяма степен зависими от до-
машното си стопанство. За онези, които живеят в града, лич-
ното стопанство е „резервоар“ за храна, който най-често се
зарежда от живеещите на село роднини, но нерядко и от са-
мите тях за сметка на извън-работното им време.

Ф и г у р а  4 . Доколко хората разчитат на домашното стопанство
по местоживеене (%)

Източник: Национално представително социално изследване (N = 1 160),
осъществено то Агенция за социални анализи (АСА) под научното ръко-
водство на Лилия Димова в рамките на International Social Survey Programme
(ISSP) през 2002.
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Националната статистика също отчита значителен дял
на хората, които разчитат на доходи „в натура“. Общо за
страната, през 2003 г. 77,9% от годишните доходи на едно
лице са в пари, а 22,1% – в натура. С други думи, всеки пети от
хората у нас сериозно разчита на „натуралната икономика“.
Впечатляващо е, че най-големият дял от годишните доходи
на „богатите“, т.е. на лицата в най-високата децилна група,
са в натура – за селските жители този дял е почти две тре-
ти (63,8%), за градските – почти една трета (30,3%). (Вж. Фи-
гура 5).

Ф и г у р а  5 . Структура на общия доход на домакинствата през 2003 г.
по местоживеене и размер на годишния доход в натура
на лице (%)

Източник: Национален статистически годишник 2004

Приведените данни налагат извода, че е изключително важ-
но на политическо равнище да се прави разграничение между
неформалния труд в домашното стопанство (който се оказ-
ва с ключово значение за изхранването на българското насе-
ление и за намаляване на лишенията) от другите видове не-
формален труд и на тази база да се разработват стратегии
за справяне с проблемите на неформалната икономика.
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Неформалният труд
и икономическите права
на жените

Сравнително малко от анкетираните жени осъзнават ико-
номическите си права, регламентирани в българското законо-
дателство. Даже и сред по-добре образованите жени, инфор-
мираността им касае само отделни аспекти на техните пра-
ва и задължения на трудовия пазар. Повечето от изследваните
не ги познават добре и разчитат на коректността на своите
работодатели или бизнес партньори. Обикновено само в мно-
го редки случаи, най-вече когато се касае за грубото им потъп-
кване, те предприемат стъпки за отстояването на своите
права.

Немалко от жените, работещи в неформалния сектор, съз-
нават полулегалния характер на своята заетост, но не са в
състояние да изискат промяна. Обикновено те се примиряват
с нарушаването на техните икономически права, за да не раз-
валят отношенията си с работодателя и най-вече – за да не
загубят работата си. Страхът, че могат да останат без ра-
бота е главната причина да си затварят очите за редица от-
клонения от трудовите стандарти, дори за някои форми на
явна или скрита експлоатация на труда им. А когато жените
са единствените, които изкарват хляба в семейството, те
са почти безкритично склонни да правят компромиси и да при-
емат каквато и да е работа при каквито и да е условия.

Нито една от жените тук не смее да каже нещо напреко, защото просто догово-
рът Ӝ няма да бъде продължен. Ако нямаш работа – от къде да вземеш пари за
децата си? Повечето от съпрузите на жените тук работят, но за да се издържат
децата трябват две заплати ... не че тези заплати са кой знае колко високи. Да не
говорим, че ако само ти носиш парите, и дума не може да става да търсиш права-
та си...

Шивачка, 29 години, малък град, омъжена, едно дете

Страхът да не бъдат уволнени е важна причина жените да
не се интересуват и да не се стремят да научат повече за
трудовите си права. За немалко от тях правата им се свеж-
дат до онова, което работодателят приема за „правилно“. Това
от своя страна е ясна индикация, че те не вярват в законода-
телната ни система и съвсем не са убедени, че по законов път
биха могли да „дисциплинират“ работодателя.
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По правило, трябва да се обърнем към ... нали има там някакви профсъюзи. Но
даже и да го направя, аз ще обера негативите. В момента, в който се оплачеш от
работодателя си трябва да си сигурен, че до 24 часа си уволнен – даже няма да си
получиш последната заплата, която ти се полага.

 Шивачка, 31 години, омъжена, две деца

Много от жените не знаят откъде и по какъв начин тряб-
ва да търсят правна или друга защита, ако техните икономи-
чески права бъдат нарушени, нито пък какво точно означава
нарушаване на правата им. Хипотетично са склонни да се обър-
нат към адвокат, но добавят, че трябва да е познат, защото
са убедени, че това ще им навлече сериозни финансови разхо-
ди и ще затрудни семейния бюджет, а изходът по правило е
непредвидим. Освен това, те се страхуват, че ако се забър-
кат в дела и „се разчуе“, че са се противопоставили на непра-
вомерните действия на работодателя, ще им бъде трудно да
си намерят друга работа.

Ще търся помощ от адвокат (ако се наложи). Познавам хора с тази професия. Ще
ги помоля да ми помогнат – например, да препоръчат свой колега. Но да ви кажа
честно – не зная, не съм мислила за това.

Преводачка, 33 години, висше образование,
София, съвместно съжителство

Пасивното приемане на нарушенията на правата им е най-
типично за жените, работещи в малки производствени пред-
приятия и то в малки селища, където безработицата е висо-
ки, а шансовете за намиране на работа – нищожни.

Младите жени с ниско образование, които са се премести-
ли от малки градове и села в по-големи в търсене на препита-
ние, също са особено склонни да се примирят с нарушаването
на правата им на неформалния пазар на труда. Обикновено
те нямат предишен трудов опит, не са завършили средно об-
разование или току-що са завършили училище. Те не са доста-
тъчно подготвени да влязат на пазара на труда, още по-мал-
ко – да бъдат конкурентоспособни. Всичко това, наред с на-
пълно естествения им стремеж към по-висок жизнен стан-
дарт, ги кара да си затварят очите за доста неща и да правят
множество неприемливи при нормални обстоятелства ком-
промиси. При тях е най-голяма вероятността да попаднат
от неформалния пазар в криминалната сфера (проституция)
или да станат жертви на трафик. Най-важният фактор да се
избегне това е образованието. Както показват резултати-
те и от други изследвания, и жените, и мъжете с по-високо
образование, са много по-склонни да се борят за правата си и
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да търсят професионално развитие, отколкото по-ниско об-
разованите (Вж. по-подробно по този въпрос Димова 2003).

Прави ми впечатление, че момичетата дошли от провинцията са много по-амби-
циозни, много по-живи в работата си. Комбинирано с високо образование това е
много силно. Просто те нямат алтернативата „Тате носи, мама меси“. Ако по-
тъват, те знаят, че потъват наистина. Те разчитат само на себе си – за разходи-
те си, за това докъде ще стигнат и как. И в много случаи тези момичета изкатер-
ват много стабилно йерархичната стълба – защото са силно мотивирани и не
разчитат на здрав гръб от познати и роднини. В същото време са възпитани в
духа на провинцията – много патриархално – честни, отговорни, работливи. Това
е една от особеностите. Другата страна също е интересна. Момичетата от
провинцията, които идват тук без образование, без желание за образование, мно-
го бързо пропадат. Ясно ви е, че и за продавачка вече искат високо образование и
опит. Това много сериозно им отрязва позициите на тях. Вече София не е панаце-
ята за провинциалната безработица на по-добре изглеждащите девойки, които
искат лесно да изкарват пари и да си намерят богат съпруг, който да ги издържа.
Имаше такъв период – вярно е, но той отмина. Тези, които нямат образование
сега или дори и да имат, тези, които не могат да се преборят с конкуренцията по
един или друг начин стават продавачки и сервитьорки. Или работят в бинго зали,
или като танцьорки. Или нещо подобно. Обикновено имат работа, в която има
силно текучество на персонала, малко пари и много, ама много неясни условия на
работа...

Преводачка, 33 години, висше образование,
София, живее на семейни начала

По-образованите жени, които се ангажират с нерегламен-
тиран труд, за да припечелят допълнително, също са склонни
да преглътнат доста нарушения на правата си в замяна на
материални придобивки. Те обаче се опитват сами да се спра-
вят с подобни проблеми, давайки си ясна сметка кое е по-важ-
но, по-приоритетно в конкретната ситуация – съблюдаване-
то на трудовите им права или нещо друго. Обикновено е дру-
гото.

Всичко това представлява много сериозно предизвикател-
ство и за правителствените институции, и за неправителс-
твените правозащитни организации, за синдикатите, за ра-
ботодателските организации и сдружения, за цялото женско
движение в страната.
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Вместо заключение –
основните констатации
в резюме

Основните констатации и изводи от анализа на резулта-
тите от проведеното качествено изследване могат да се ре-
зюмират по следния начин:

� Подобно и на други страни, в пост-социалистическия пре-
ход на България тече драматичен процес на обедняване,
на загуба на социални статуси, на свличане към социално-
то дъно, на социална декласация. Усещането за бедност у
нас през 2005 г. е 9 пъти по-масово в сравнение с преди
началото на промените през 1989 г. – нещо, което съче-
тано с други негативни фактори, включително с небла-
гоприятната конюнктура на пазара на труда, с ниските
доходи от „официалните“ източници, с отклоненията от
трудовите стандарти, с явното или завоалирано наруша-
ване на трудовите права, неизбежно се отразява върху
насочването и на мъжете, и на жените към неформални
трудови дейности. Днес на недекларираните доходи се гле-
да като на средство за оцеляване, като на форма, дори
потребност за поддържане на приличен жизнен стандарт
и в резултат те са се превърнали в част от начина ни на
живот.

� В годините на пост-социализма се наблюдава възраждане
на психиката и културата на оцеляване, характерни за Бъл-
гария от преди 100-120 години. В ситуация, когато дори
средната работна заплата е по-ниска от необходимите
доходи за поддържане на нормален живот, хората нами-
рат редица „други“ източници на доходи или в натура за
справяне с материалните лишения. Немалка част от те-
зи източници са свързани с неформалната икономика, коя-
то има множество проявления, а изобретателността (и
на работодатели, и на обикновени хора) изглежда неизто-
щима.

� Упражняването на неформален труд обхваща почти
всички социални и икономически категории, както сред
икономически активното население (заети и безработни
лица), така и сред неактивните (домакини, пенсионери, сту-
денти, лица с увреждания и др.). С изключение на някои ръ-
ководни постове, почти всички позиции от класификато-
ра на професиите на МОТ могат да се срещнат както на
формалния, така и на неформалния трудов пазар.
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� И жените, и мъжете активно участват в неформална-
та икономика в България. Жените основно са заети в сфе-
ри и с дейности, изискващи по-малко физическа сила за
сметка на повече точност, изпълнителност, прецизност,
търпение. Същевременно, жените са силно ангажирани и
продължават на носят главната отговорност за домакин-
ския труд, за грижата за децата и нуждаещи се в семейст-
вото, за много от дейностите в домашното стопанст-
во, двора, градината.

� Жените са по-силно засегнати от негативите на не-
формалната икономика. В сравнение с мъжете, те са по-
склонни да работят каква да е работа, при нерегламенти-
рани условия на труд, заплащане и социално осигуряване. В
същото време, работодателите предпочитат жени за по-
добни дейности, тъй като могат по-безконфликтно да бъ-
дат манипулирани – те не преследват стриктно правата
си и се примиряват по-лесно с наложените им условия.

� Могат да се очертаят четири основни групи причини за
участието на жените в неформалната икономика и те са:
икономическа принуда; недоверие в институциите; нацио-
нална култура; свободен избор. Тези групи не са отчетли-
во обособени и взаимно се преплитат, подсилват, допъл-
ват при формиране мотивацията на жените за неформа-
лен труд. Имат и различна тежест в мотивационната им
структура.

� Едно обаче е безспорно – в днешната ситуация жените
участват в неформалната икономика тласнати най-ве-
че от икономическа принуда. Най-общо казано, те рабо-
тят неформално, защото доходите им са недостатъчни
за поддържане на приличен жизнен стандарт, а често пъ-
ти – и за оцеляване. Много от тях нямат друга алтерна-
тива, пространството им за маневриране е сведено до
минимум, възможностите за избягване капана на бедност-
та – също.

� Домашното стопанство играе ключова роля за намаля-
ване рисковете от бедност. Освен че е широко разпрос-
транена практика и установена традиция в България, про-
изводството на хранителни продукти за собствена кон-
сумация, оказва и силно влияние върху стандарта на жи-
вот, при това както на селските, така и на градските жи-
тели, включително и на софиянци. Почти две трети от
българските домакинства, независимо от това къде жи-
веят, разчитат изцяло или в значителна степен на собст-
вена продукция за изхранването си. В селата и малките
градове този дял логично е по-висок, но даже в големите
селища много от хората оцеляват благодарение на „ико-
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номиката на бурканите“. За тях домашното стопанство
е жизнено важен „резервоар“, който най-често се зарежда
от живеещите на село роднини, но нерядко и от самите
тях за сметка на извън-работното им време. Затова е
изключително важно на политическо равнище да се прави
разграничение между неформалния труд в домашното
стопанство и другите видове неформална заетост, и на
тази база да се разработват стратегии за справяне с проб-
лемите на неформалната икономика.

� Жените възприемат труда извън официалната иконо-
мика като нещо логично, естествено и нормално. Чес-
то срещани мнения са, че това е труд, а не кражба, техен
труд с техни усилия и те съвсем не са длъжни да деклари-
рат доходите си от него, защото им помага да свързват
двата края и да живеят по-нормално. Тъй като недеклари-
раните доходи обикновено покриват основни нужди на се-
мейството, жените не смятат, че това е неправомерно
деяние и са силно против каквото и да е вмешателство
от страна на държавата. В този смисъл, те донякъде са-
ми подтискат някои от икономическите си права.

� Насочването към неформален труд може да се класифи-
цира и като форма на протест към държавата и ин-
ституциите, като проява на гражданско несъгласие с дър-
жавната политика в сферата на труда и социалното оси-
гуряване. Анкетираните жени са единодушни, че данъци-
те са твърде високи и въпреки това не осигуряват очак-
ваните услуги и сигурност. Неформалната трудова зае-
тост им дава допълнителни (нерядко и основни) парични
средства, които се оползотворяват за посрещане на лич-
ни или семейни потребности. Съответно, недекларира-
ните доходи са извън властта на държавата да определя
размера на вноските в „хипотетични“ лични партиди,
здравни и пенсионни фондове.

� Неформалният труд има значителен, при това многопо-
сочен негативен ефект върху социалния, семейния и лич-
ния живот на жените. „Цената“, която жените са прину-
дени да плащат според самите тях, за да имат доходи
днес и сега, се отнася най-вече до компромиси в няколко
основни сфери – време, социална сигурност, условия и ор-
ганизация на труда, бъдещ жизнен стандарт.

�  В контекста на днешния ден свръхнатоварването във
времето и социалната несигурност са сред най-сериоз-
ните рискове за работещите в неформалната икономи-
ка. В контекста на бъдещето опасността да бъдат хва-
нати трайно в капана на бедността е напълно реална,
заплахата от социална изключеност и от възпроизводст-
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вото на това положение – също. Липсата или ниското пен-
сионно осигуряване повишават рисковете от бедност за
жените, особено когато се оттеглят от пазара на труда.
Тогава повечето от тях могат да разчитат единствено
на мизерни социални пенсии или на подкрепа от децата си.
Това сериозно би се отразило върху качеството им на жи-
вот, включително върху достъпа им до качествени здрав-
ни и социални услуги.

� Наблюдава се задълбочаващ се процес на професионална
деквалификация вследствие от заетостта на жените в
неформалния сектор. Това касае най-много жените на сред-
на възраст, които са загубили работата си след структур-
ни промени в икономиката и нямат шанс да останат кон-
курентноспособни. Младите жени също са засегнати, кога-
то не успяват да реализират и актуализират знания, полу-
чени в училище или в университета, поради това, че рабо-
тят в друга област. Съответствието между придобити
образование и квалификация и конкретно изпълнявана ра-
бота е рядко явление в неформалната икономика.

� Жените в неформалната икономика слабо се интересуват,
недостатъчно познават и още по-малко се борят за отс-
тояване на икономическите и трудовите си права. Дори
когато съзнават полулегалния характер на своята заетост,
те не са в състояние да изискат промяна. Обикновено се
примиряват, за да не развалят отношенията си с работо-
дателя и най-вече – за да не загубят работата си. Стра-
хът от финансови санкции (протестът срещу мениджъ-
ра/работодателя често води до намаляване на заплащане-
то), страхът да не бъдат понижени или преместени на
друга по-ниско квалифицирана и по-ниско платена работа,
страхът от негативни последици за приятели и роднини,
работещи на същото място, но най-вече страхът, че мо-
гат да се окажат „извън борда“, е главната причина да си
затварят очите за редица отклонения от трудовите
стандарти, дори за някои форми на явна или скрита експ-
лоатация на труда им. А когато жените са единствените,
които изкарват хляба в семейството, те почти безкри-
тично са склонни да правят компромиси, да преглъщат нес-
праведливости и да приемат каква да е работа при какви-
то и да е условия.

� Анкетираните жени изразяват тревогата си, че нефор-
малната икономика в страната е резултат от негласно-
то съглашателство между държавата, работодателите
и заетите – т.е. постигнато е „формализиране на не-
формалната трудова заетост“. Според тях държавата
има интерес, доколкото неформалната икономика обира
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негативите на формалната и подобрява ключови показа-
тели като безработица, жизнен стандарт, потребление,
а всичко това води до по-ниски социални разходи. Работо-
дателите също печелят от нерегламентирания труд, тъй
като по този начин могат да задържат онази част от пе-
чалбата, която иначе би отишла за данъци и социални оси-
гуровки. От своя страна заетите са заинтересовани да
получават повече и да плащат по-ниски данъци и отчисле-
ния, за да живеят по-добре. Следователно, поне за момен-
та, на формалната икономика се гледа като на „необходи-
мо зло“.

� Всички български правителства в пост-социалистическа-
та епоха декларират ангажираност за борба с неформал-
ната трудова заетост и „сивия сектор“ в икономиката.
Ударението обаче, се поставя по-скоро върху санкциите,
най-вече при неплащането на данъци, отколкото върху пре-
венциите. Все още липсва визия, липсва и политическа
стратегия за преодоляване на недекларирания труд. В
резултат – неформалната икономика продължава да се
разширява, да се проявява във все по-модерни форми, да
бъде още по-жилава и гъвкава. Козметичните подходи ос-
тавят впечатление за „щраусов синдром“ на политичес-
ката класа към неформалния трудов пазар и пораждат по-
дозрения за „формализиране на неформалното“.
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Някои препоръки

Резултатите от изследването ясно показват, че е необ-
ходимо спешно да се разработи и приложи политическа стра-
тегия за ограничаване на неформалната икономика и на не-
гативните последици от неформалната заетост и от не-
декларираните доходи. Важно е тя да включва политическа-
та визия и да определи краткосрочните, средносрочните и
дългосрочни политически цели и инструменти за намаляване
обхвата на неформалния сектор през следващите 20 и пове-
че години, както и конкретни политики и мерки за постига-
нето им. Важно е също подобна стратегия да отчита балан-
са между „цената“ и ползите за неформално заетите и за
социално-икономическото развитие на България, както и да
фиксира страните, които да бъдат ангажирани в нейната ре-
ализация и контрола върху изпълнението Ӝ. Един от основни-
те акценти би трябвало да бъде поставен върху подобрява-
не на бизнес климата в страната чрез адекватни данъчни и
законодателни реформи.

Шансовете за успех биха се увеличили, ако разработване-
то на стратегията се предшества, а изпълнението Ӝ се съ-
пътства от широк публичен дебат, който да ангажира екс-
перти, политици, работодатели, синдикати, медии, предста-
вители на гражданското общество, на научно-изследователс-
ките и академични среди. Женските организации имат място
и в разработването, и при прилагането на стратегията. Спе-
циален фокус в тяхната работа трябва да бъде и повишаване
информираността на жените за съществуващите и потен-
циалните негативни ефекти на неформалната заетост вър-
ху качеството им на живот и социалната сигурност днес и в
бъдеще.

Джендър проявленията на неформалната икономика, осо-
бено защитата на икономическите и трудовите права на же-
ните, заслужават специално внимание и приоритетни пози-
ции в политическия календар на страната. Нужни са специфич-
ни политики и индикатори за мониторинг, както по отноше-
ние на целия неформален пазар, така и по отношение участи-
ето на жените в него. Това е изключително важно в контекс-
та на текущите процеси, свързани със заетостта и социал-
ното включване, но и във връзка с присъединяването на Бълга-
рия към ЕС.

В по-конкретен план, препоръките ни са насочени към:
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� Държавните институции – при разработване на
стратегиите, политиките и конкретните механизми
за преодоляване на неформалната икономика, да пра-
вят разграничение между неформалните дейности, ко-
ито помагат на хората да се справят с лишенията и
да поддържат по-добър стандарт на живот, от тези,
които имат негативен ефект върху икономиката ка-
то цяло и подкопават благополучието и правата как-
то на жените, така и на мъжете; да засилят контро-
ла върху регулаторните органи (данъчни власти, инс-
пекция по труда и т.н.) и да осигуряват по-голяма проз-
рачност на тяхната работа, за да се намалят възмож-
ностите за корупционни практики; да прилагат поли-
тики, които способстват за създаване на „достойна“
заетост във формалната икономика; да подобряват
условията на труд и трудовите отношения в нефор-
малния сектор като прилагат силни анти-дискрими-
национни политики и мерки.

� Законодателите – да опростят правните и данъчни
процедури за развитие на малкия бизнес, самонаети-
те и работещите в домашното стопанство.

� Синдикатите – да включват неформалната заетост
и нейните джендър характеристики в дневния си ред;
да разработят подходящи схеми за труд на жените в
неформалния сектор в защита на техните права; да
лобират за създаването на такива условия и организа-
ция на труда, които да осигуряват достойна заетост
и бъдеще извън капана на бедността.

� Бизнесът – да въведе практики на корпоративна со-
циална отговорност, които да обхванат и случаите
на възлагане на дейности навън и/или на партньори–
подизпълнители в съответствие с препоръките на
МОТ и ЕС;

� Гражданското общество – да работи за повишаване
информираността на жените относно техните ико-
номически и трудови права, както и относно целия
спектър от негативни ефекти на неформалния труд
върху днешната и особено върху утрешната им соци-
ална сигурност.

� Националната статистика – да набира диференци-
рани данни за неформалната заетост чрез включване
на специални модули в своите изследвания и да допри-
нася за изготвянето на комплексни анализи на пробле-
мите, свързани с неформалната икономика и нейните
джендър специфики.
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Основни групи фактори:             
Икономическа принуда (E) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
Национална култура (S) 2 1 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 
Свободен избор (F)  1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 
Недоверие към държавата �
и институциите (M) 

2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 

По-конкретно:              
Потребност от лична изява/�
сигурност/доход (E) 

2 3 1 3 2 1 1 3 1 1 3 2 

Единствен вариант за платена �
заетост в домакинството (E) 

3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 1 

Нужда от допълнителен доход �
за домакинството (E) 

2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 

Единствен работещ член �
в домакинството (E) 

1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 

Всички така правят (S) 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 
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на неформалността“ (M) 

2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 

Доходите са по-високи, отколкото �
в легалната икономика (E) 
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Не желаят да са зависими �
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Не вярват в осигурителната �
система (M)  

2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 

Могат да организират �
сами времето си (F) 

2 3 2 3 2 1 2 3 3 1 2 2 

Набавят средства конкретно �
за децата си (E) 

2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 
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Осигурителните фондове не се �
попълват, което води до ниско �
качеството на  социалните �
услуги   

3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 

Влошено здравно състояние �
поради свръхнатоварване  

3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 

Ограничени шансове за връщане �
към легални форми на заетост 

2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 2 

Несигурност за бъдещите �
генерации жени – �
работодателите привикват 

2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 

Възпроизводство на бедността 3 2 3 3 2 1 3 1 3 3 1 2 
Невъзможност пълноценно да се �
изпълняват ролите на майка, �
съпруга и домакиня  

2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 2 

Износ на работна сила, �
гурбетчийство  

2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 

Влошено възпитание на децата 3 1 3 3 2 1 2 2 3 3 1 1 
Разпадане на  семейства/самотни �
родители 

2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 3 3 

�
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