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I. Въведение

A. Обща информация за поръчката

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на обществената нетърпи-
мост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и 
превантивни действия за ограничаването ú”, финансиран от Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд, по проект по договор BG051PO001-2.1.07, след проведена процедура открит избор 
на изпълнител, Българска търговско-промишлена палата (БТПП), възложи на Обединение 
„Стратегма-Европейски институт” извършване на услуга с предмет „Анализ на резултатите 
от проучването и определяне на основни теми, за организиране и провеждане на дискусии 
и обучения.”

Основната цел на поръчката е обработка и анализиране на резултатите от проведено от 
БТПП проучване на степента на информираност на работодателите и заетите лица относно 
действащата нормативна уредба в областта на трудовоправните и осигурителните отно-
шения.

Специфичните цели на поръчката са:
҉ Обработка и анализ на данните от прочуването;
҉  Идентифициране на негативни практики по отношение на прилагането на норматив-

ната уредба в областта на трудовоправните и осигурителните отношения;
҉  Определяне на възможностите и мерките, чрез прилагането на които ще бъде пови-

шена обществената нетърпимост към неформалната икономика.

Изпълнението на поръчката е организирано в 4 дейности:
҉ Дейност 1  „Разработване на методология за обработка и анализ на данните”;
҉ Дейност 2  „Обработка на данните”;
҉ Дейност 3  „Анализ на данните”;
҉ Дейност 4  „Дефиниране на тематични области“.

Договорът за възлагане на изпълнението на поръчката е подписан на 13 септември 2010 г.

B. Цел и предназначение на доклада

Настоящият доклад представя изпълнението на дейност 3 и резултатите от анализа на данни-
те от проучването.

Целта на Дейност 3 е да анализира обработените в Дейност 2 данни. Анализът е направен 
въз основа на разработената методология в Дейност 1 и обработените в рамките на Дейност 
2 данни.
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Съгласно разработената методология, анализът е направен поотделно за всеки от двата 
обособени масива данни. Анализът е изготвен по райони за планиране и разглежда в дълбо-
чина получените данни по съответните разрези и демографски характеристики. Крайната цел 
на анализа е да осигури аргументи за определяне на тематичните области, в които да бъдат 
проведени дискусии и обучения.

Изготвеният анализ на данните, предмет на настоящия доклад, съгласно определената 
методологията включва:

҉  Тематичен анализ на данните по райони за планиране, включващо, там където е въз-
можно извеждане на конкретните измерения на регистрираните отговори спрямо 
демографския профил на проучването;

҉  Анализ на данните спрямо предварителните хипотези, определени в методологията;
҉ Идентифициране и анализ на допълнителни хипотези;
҉  Формулиране на изводи, свързани с оценка на параметрите на общата среда, в кон-

текста на общите цели на основния проект, изпълняван от БТПП.

В приложения към настоящия документ са представени различни разрези на данните от 
проведеното проучване.




