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ЗаЗа правотоправото нана трудтруд уу наснас

“Гражданите имат право на труд. 

Държавата се грижи за създаване

на условия за осъществяване на

това право...”

Конституция на Република България (Чл. 48)

www.asa-bg.org

ДинамикаДинамика нана заетосттазаетостта попо
полпол (%)(%)
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ЖенскатаЖенската заетостзаетост вв
европейскиевропейски планплан (% (% 2002004)4)
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ПаспортПаспорт нана изследванетоизследването

��ТеоретиченТеоретичен ии правенправен обзоробзор

��ВториченВторичен анализанализ нана наличнатаналичната теоретичнатеоретична ии
емпиричнаемпирична информацияинформация

��ИнтернетИнтернет дискусиядискусия сс представителипредставители нана женскиженски
организацииорганизации

��КачественоКачествено изследванеизследване -- 100 100 женижени сс различенразличен социосоцио--
демографскидемографски профилпрофил
�� КвотнаКвотна извадкаизвадка попо възраствъзраст, , образованиеобразование, , заетостзаетост, , семеенсемеен статусстатус,,

местоживеенеместоживеене

�� МетодМетод нана ““снежнатаснежната топкатопка””

�� ДълбочинниДълбочинни интервютаинтервюта

�� ДискусииДискусии въввъв фокусфокус групигрупи

�� ЕкспертниЕкспертни оценкиоценки

www.asa-bg.org

ИзследователскиятИзследователският фокусфокус

��КаквоКакво реалнореално работятработят женитежените вв БългарияБългария днесднес??

��ДоколкоДоколко, , подпод каквикакви формиформи ии защозащо работятработят
неформалнонеформално??

��КаквоКакво имим давадава ии каквокакво имим отнемаотнема неформалнатанеформалната
заетостзаетост??

��ЛичнотоЛичното//домашнотодомашното стопанствостопанство –– бизнесбизнес, , 
традициятрадиция, , принудапринуда, , механизъммеханизъм заза оцеляванеоцеляване илиили ……??

��ДоколкоДоколко женитежените познаватпознават трудовитетрудовите сиси праваправа?
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ОбобщениятОбобщеният изводизвод

Неформалната икономика и

недекларираните доходи дават на

жените реални или илюзорни

възможности за оцеляване и поддържане

на приличен жизнен стандарт днес, но ги

лишават от перспективи и социална

сигурност в бъдеще.

www.asa-bg.org

ЗаконодателствотоЗаконодателството ……

Източник: Renoy 2004

� 1991 1991 –– 20052005 –– правнатаправната уредбауредба заза осъществяванеосъществяване нана

стопанскастопанска дейностдейност вв странатастраната ее променянапроменяна наднад 200 200 пътипъти

��1990 1990 –– съществуватсъществуват 39 39 разрешителниразрешителни режимарежима заза бизнесабизнеса

��20022002 –– съществуватсъществуват 360360

��2/32/3 отот тяхтях нене саса въведенивъведени попо законодателензаконодателен пътпът, , аа чрезчрез

подзаконовиподзаконови нормативнинормативни актовеактове ––министерскиминистерски постановленияпостановления

www.asa-bg.org

ТеоретикоТеоретико--
концептуалнатаконцептуалната рамкарамка

Неформален труд... 

�Дейности, които не са формално наблюдавани, 

регистрирани, декларирани и/или подлежащи на отчетност

пред националната отчетна система.

�Дейности, които въпреки че не са забранени от закона и не

се разглеждат като криминални престъпления по силата на

закона се отклоняват от него или просто не попадат под

разпоредбите на даден закон, както и действията за

прикриване на такива дейности. 

�Дейности за получаване на доход, но и такива, които не

генерират доходи, но имат значение за жизнения стандарт

на домакинствата (напр. производство на продукти за

собствена консумация).

МОТ, ЕК www.asa-bg.org

Ж 37%М 44.5 %

ЗаетостЗаетост вв неформалнатанеформалната икономикаикономика вв
световенсветовен мащабмащаб
((МеждународнаМеждународна конфедерацияконфедерация нана
свободнитесвободните профсъюзипрофсъюзи)

РазмерРазмер нана недекларираниянедекларирания трудтруд вв
БългарияБългария
((ЕвропейскатаЕвропейската комисиякомисия 2004)2004)

ЗаетостЗаетост нана женитежените ии мъжетемъжете вв
неформалнатанеформалната икономикаикономика вв БългарияБългария

((ЕвропейскатаЕвропейската комисиякомисия 2004)2004)

ОтносителенОтносителен дялдял нана женскотоженското
участиеучастие вв неформалнатанеформалната икономикаикономика вв
БългарияБългария ((ЦИД)

25 %

22 – 30 %

30 – 40 %

НеформалниятНеформалният трудтруд вв
БългарияБългария
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ЗащоЗащо неформалнонеформално......

�Икономическа принуда
“Това е само въпрос на принуда – жените нямат

никакъв избор. Не знам дали днес има някой, който
да може да избира къде иска да работи и дори в
каква област. В повечето случаи приемаш
каквато и да е работа, която можеш да вършиш и
от която можеш нещо да получаваш, на толкова
места, на колкото е възможно. Дори да си с висше
образование е много трудно да си намериш

работа и затова си готова да вършиш всякаква .”

Медицинска сестра, 51 години, малък град, вдовица

www.asa-bg.org

ПирамидиПирамиди нана материалнотоматериалното
положениеположение (%)(%)
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ФеминизацияФеминизация нана
бедносттабедността?? (% 10(% 10--тата стст.).)

14,3

18,2
15,2

23,5

13,1
11,6

9,711

19,2
15,1

1,9

19,3
21,321,4

30,8

12,1
14,2

22,519,9

12,311,8

2,2

0

10

20

30

40

1989 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Бедни мъже Бедни жени

АСА - ISSP www.asa-bg.org

ДинамикаДинамика нана икономическотоикономическото
положениеположение нана лицелице отот четиричленночетиричленно

домакинстводомакинство (%)(%)
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ОщеОще защозащо неформалнонеформално......

� Недоверие в институциите

““НеНе желаяжелая дада плащамплащам нищонищо нана държаватадържавата, , защотозащото

тятя меме ограбваограбва –– чрезчрез данъциданъци, , чрезчрез задължителнизадължителни

здравниздравни ии пенсионнипенсионни осигуровкиосигуровки, , аа накраянакрая пакпак трябватрябва

дада плащашплащаш кактокакто заза медицинскимедицински услугиуслуги, , такатака ии заза

приличенприличен животживот следслед катокато сесе пенсионирашпенсионираш. . НямамНямам

никакваникаква вяравяра нана социалносоциално--осигурителнатаосигурителната системасистема

вв БългарияБългария –– тятя ее катокато бездъннабездънна ямаяма, , коятокоято

облагодетелстваоблагодетелства другидруги, , аа нене тезитези, , коитокоито редовноредовно сиси

плащатплащат социалносоциално--осигурителнитеосигурителните вноскивноски..””

ПсихоложкаПсихоложка, 38 , 38 годинигодини, , несемейнанесемейна, , голямголям градград

www.asa-bg.org

ЗащоЗащо неформалнонеформално......

““ВВ краякрая нана краищатакраищата, , азаз изкарвамизкарвам тезитези парипари съссъс

собственитесобствените сиси дведве ръцеръце –– нене гиги крадакрада. . ИзползвамИзползвам

свободнотосвободното сиси времевреме, , заза дада спечеляспечеля нещонещо

допълнителнодопълнително, , защотозащото редовнатаредовната мими заплатазаплата ее

недостатъчнанедостатъчна. . АкоАко държаватадържавата мими предложипредложи добрадобра

работаработа ии заплатазаплата, , няманяма дада сесе трепятрепя попо тозитози начинначин . . 

СъгласнаСъгласна съмсъм, , чече ее нана ръбаръба нана законазакона, , ноно акоако товатова ее

условиетоусловието дада водяводя нормаленнормален животживот,  ,  щеще продължапродължа

дада гого правяправя..””

РаботничкаРаботничка въввъв фабрикафабрика, 36, 36гг..,,

малъкмалък градград, , майкамайка нана 2 2 децадеца

ЗащоЗащо неформалнотонеформалното дада ее
нереднонередно, , катокато ее нормалнонормално??

www.asa-bg.org

ЗащоЗащо неформалнонеформално......

��ПроизводствоПроизводство –– т.е. за декларирана или частично

декларирана заетост (като наемни работници или самонаети), 

преимуществено в шивашката, текстилната, хранително-

вкусовата промишленост, строителството, транспорта, 

приложните занаяти;

��УслугиУслуги –– т.е. за преподавателски и лингвистични услуги, 

услуги в туризма, хотелиерството и ресторантьорството, 

фризьорски и козметични услуги, услуги по почистване на

домове и офиси, гледане и възпитание на деца, грижи за

възрастни, болни, инвалиди;

��ДомашноДомашно стопанствостопанство –– т.е. за отглеждане на хранителни

продукти за задоволяване собствените нужди на домакинството

(в редки случаи продуктите се продават и на пазара);

КъдеКъде ии каккак неформалнонеформално......

www.asa-bg.org

ДомашнотоДомашното стопанствостопанство

И от

цветята

пред къщи

може да се

изкара

нещо...
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СтруктураСтруктура нана общияобщия годишенгодишен
доходдоход нана лицелице вв натуранатура 20032003гг. (%). (%)
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КъдеКъде отиваотива продукциятапродукцията отот
домашнотодомашното стопанствостопанство? ? (%)(%)
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ДоколкоДоколко сесе разчитаразчита нана личнотоличното

стопанствостопанство (%)(%)
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ИкономикаИкономика нана бурканитебурканите

“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

www.asa-bg.org

КойКой предимнопредимно работиработи вв
домашнотодомашното стопанствостопанство (%)(%)
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““ЦенатаЦената”” нана
недеклариранитенедекларираните доходидоходи

� Време

� Социална и правна несигурност

� Актуална квалификация

� Условия и организация на труда

� Нестабилен трудов статут

� Бъдещ жизнен стандарт

� Риск от социално изключване
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НегативнитеНегативните ефектиефекти

““Какво ми взема и какво ми дава работата на

частно…ами основно време ми отнема. 

Свободното време. Понякога работя за

завършване на поръчка, ако има спешна, 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 децата да спят. Няма

как...”

Учителка по рисувана с частно керамично ателие, 36год., малък

град, омъжена, с две деца

www.asa-bg.org

НегативнитеНегативните ефектиефекти

АСА 2005

„Пробойни” в социалната защита и рискове от възпроизводство на

културния модел на бедността

“Не съм съгласна да декларирам допълнителния
доход, който припечелвам и да плащам социални

осигуровки върху него. Моят работодател
плаща социално-осигурителни вноски върху

реалната ми заплата – на практика половината
ми заплата отива за данъци и социални

осигуровки. Не мисля, че още трябва да давам на

държавата.”

Шивачка, 36 години, малък град, 

омъжена, без деца

www.asa-bg.org

НегативнитеНегативните ефектиефекти

АСА 2005

Лоши условия и организация на труд

““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 ...”
ШивачкаШивачка, 31 , 31 годинигодини, , малъкмалък градград, , вторивтори

бракбрак, , дведве децадеца

www.asa-bg.org

ДжендърДжендър разпределениеразпределение нана
домакинскиядомакинския трудтруд (%)(%)
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ОсновнитеОсновните констатацииконстатации

� Драматичният процес на обедняване, на загуба на социални
статуси, на свличане към социалното дъно, на социална
декласация, превръща неформалния труд в “необходимо зло”

� Жените убедено участват в неформалната икономика най-
вече от икономическа принуда, но и като форма на протест

� Жените са по-силно засегнати от негативите на
неформалната икономика – “синдром на изтощената

домакиня”

�Домашното стопанство играе ключова роля за намаляване
рисковете от бедност

�Жените в неформалната икономика слабо се интересуват, 
недостатъчно познават и още по-малко се борят за отстояване
на икономическите и трудовите си права – страх от загуба на
работното място

ОсновнитеОсновните констатацииконстатации......

www.asa-bg.org

АА сегасега накъденакъде??
• Нужна е политическа
воля и обоснована
стратегия за
преодоляване на
неформалния труд.

• Нужна е информираност
за плюсовете и
негативите.

• Не е нужно
“формализиране на
неформалността”
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НякоиНякои препоръкипрепоръки къмкъм ……

�ДържавнитеДържавните институцииинституции –– при разработване на стратегиите, политиките и
конкретните механизми за преодоляване на неформалната икономика, да правят
разграничение между неформалните дейности, които помагат на хората да се
справят с лишенията и да поддържат по-добър стандарт на живот, от тези, които
имат негативен ефект върху икономиката като цяло и подкопават благополучието
и правата както на жените, така и на мъжете

��ЗаконодателитеЗаконодателите –– да опростят правните и данъчни процедури за развитие на
малкия бизнес, самонаетите и работещите в домашното стопанство

�� СиндикатитеСиндикатите –– 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

�� БизнесаБизнеса –– да въведе практики на корпоративна социална отговорност

�� ГражданскотоГражданското обществообщество –– да работи за повишаване информираността на
жените относно техните икономически и трудови права, както и относно целия
спектър от негативни ефекти на неформалния труд върху днешната и особено
върху утрешната им социална сигурност

��НационалнатаНационалната статистикастатистика –– да набира диференцирани данни за неформалната
заетост

www.asa-bg.org

АГЕНЦИЯАГЕНЦИЯ ЗАЗА СОЦИАЛНИСОЦИАЛНИ

АНАЛИЗИАНАЛИЗИ ((АСААСА))

АСА е организация

от типа Think Tank, специализирана

в осъществяването на социални и

икономически изследвания, 

анализи и консултации, както и в

разработването на програми

за социален маркетинг .

АСА е националният представител

за България в International Social

Survey Programme (ISSP), по която

работят 43 страни от целия свят и

в European Social Survey (ESS), 

включващо 23 европейски

страни. 

пл. Македония №1 

София - 1000,

Тел/Факс: 986 10 72 

e-mail: asa@mail.orbitel.bg

http://asa-bg.org


