
ДОКЛАД

ЗА ЕФЕКТА НА КРИЗАТА, 
ПРИЧИНЕНА ОТ КОРОНАВИРУСА, 
ВЪРХУ ТРУДОВИЯ ПАЗАР В СОФИЯ

20
20

С
ЕП

ТЕ
М

В
Р

И



 

СОАПИ 
София 1000, пл. “Славейков“ 6, ет.1; тел.: +359 2 980 04 67; contact@investsofia.com;  

www.investsofia.com 

 

ХАРАКТЕР И МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Проучването за пазара на труда в София в условията на кризата, причинена 
от коронавируса, позволява да се получи обратна връзка как работещите 
граждани усещат ефекта на случващото се в икономиката на столицата. 

То е направено успоредно с изследването на същата тематика през гледната 
точка на бизнеса. 

Съпоставката на успоредно проведените анкети позволява да бъдат 
проконтролирани отговорите на работодателите и техните служители, така 
че да се прецени реалната обстановка в стопанската сфера в града. 

Също така сравнителният анализ на двете проучвания дава информация 
доколко е силно влиянието в реакциите на така наречените „престижни 
отговори“, т.е. склонността на хората да създават по-привлекателна 
представа за състоянието или за позициите си от същинската. 

Анкетата е осъществена на база директни интервюта, за да бъде получена 
максимално близка до действителността моментна снимка на 
икономическото положение на работещите в София. 

Демографски както по пол, така и по възраст – от 18 до 65 години, извадката 
съответства на характеристиките на населението на столицата, а по брой 
участници в теренното проучване – 404, то значително надхвърля границите 
за представителност. 

Изследването дава възможност да се прецени доколко са се сбъднали 
прогнозите за развитието на кризата половин година след нейното начало 
и как се развива в края на тримесечието, от което се очаква да започне 
възстановяването на стопанската конюнктура. 

Най-важно от гледна точка на Столичната общинска агенция за 
приватизация и инвестиции е да прецени броя на фалиралите бизнеси, 
който е невъзможно да бъде преценен по друг начин. Причината е, че  
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съдебната процедура по установяването на несъстоятелност е 
изключително трудна, тромава и бавна, а други данни няма как да бъдат 
намерени. 

От гледна точка на Общината и предприеманите от нея мерки за социална 
защита от огромна важност е и друга информация, която не би могла да 
бъде реално получена. А именно – броя на реално останалите без работа 
хора. 

Защо? 

Статистиката на Националния осигурителен институт показва числото на 
регистрираните безработни. В това отношение обаче има две 
обстоятелства, които изкривяват реалното положение. 

Едната е регистрирането от работодателите на реално действащи 
служители, за да бъдат спестени осигуровки и инвестиции в заплати от 
страна на бизнеса. Най-често практиката е към обезщетенията за 
безработица да бъдат прибавяни  остатъчните суми от реалното 
възнаграждение. От части това се дължи и на недобре измислената 
подкрепа „60 на 40“, която освен по-малък процент от действащата във 
всички страни на ЕС, не осигурява и финансиране на социалните разходи на 
работодателите, които са съществен допълнителен процент върху 
възнагражденията на персонала, както това става в другите държави от 
Съюза. И по тази причина работи трудно и в неголям процент от случаите, 
освен в модифицираните си версии като например „80 на 20“ в туризма. 

А от гледна точка на работниците тази тенденция, която през последните 6 
месеца е устойчива и повсеместна, също се радва на популярно приемане, 
тъй като в много фирми възнагражденията се изплащат в пълен размер, а 
обезщетенията от НОИ играят ролята на своеобразен „бонус“. 

Поради големия брой останали без работа или регистрирани като останали 
без работа граждани, Инспекцията по труда е невъзможно да установи как 
реално стоят нещата на трудовия пазар и колко са останалите без работа 
софиянци. 

Така че, настоящото изследване е полезно за голям брой институции, на 
които помага да установят тенденции. 
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Друг проблем на регистрираната безработица е, че тя не може да установи 
всички на практика безработни, тъй като те не вярват, че могат да намерят 
работа чрез бюрата по труда. И се ориентират към други форми и канали за 
намиране и реализиране на пазара на труда. 

Ето защо екипът на теренното проучване поиска и получи от гражданите на 
София на оживени места в центъра на града, свързани с използване на 
градския транспорт, на база лично попълнени от анкетираните анонимни 
карти, личните реакции на хората в групата на трудоспособните 18-65 
години по следните теми и дали се отнася до тях: 

 

Загубихте ли работата си?  

Намалиха ли заплатата Ви? 

Закриха ли местоработата Ви? 

 Кризата не ми се отрази? 
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АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

51 от 404 анкетирани или 12,62% от всички участници в теренното директно 
интервю, осъществено в рамките на проучването по поръчка на СОАПИ, 
декларират, че са загубили своята работа. 

Този отговор може да бъде проконтролиран чрез отговора на въпроса какъв 
процент са съкратили от персонала си работодателите в проучването, 
успоредно направено на бизнеса в София за последствията и тенденциите 
от кризата предизвикана от коронавируса. В него в четирите групи с 
намален персонал водещият отговор е именно – от 10 до 30%, в което се 
вписват споменатите 12,62%. 

При това, трябва да се направи забележката, че както във всяко проучване, 
и в нашата анкета за пазара на труда в столицата в условията на 
коронавирус, определен процент от хората дават т.нар. „престижен 
отговор“. Т.е. такъв, който не би ги представил в негативна светлина или 
какъвто подозират, че се очаква от тях да дадат на анкетиращите. 

Най-важното от гледна точка на СОАПИ е дали намалението на заетите лица 
се движи според прогнозата на Агенцията за пазара на труда в града, 
направено в началото на кризата, съответства на нивото, на което се намира 
в нейния разгар 6 месеца по-късно. 

На база данните на Националния статистически институт за 2019 г., към 
чийто край регистрираният брой заети лица е бил 706,1 хил. души, 
получената при отговорите на проучването информация за съжаление 
надминава над 2 пъти очакваните 39 000 останали без работа. 

При това, отбелязваме, че както стана дума по-горе, че анкетата дава 
представа за реалната, а не за регистрираната безработица, която не 
отговаря на действителната по ред изброени по-горе причини. Което я 
прави и изключително ценна база за създаване и развиване на политики в 
кризата, причинена от коронавируса. 

Отговорите  на въпроса колко хора са загубили работата си от март до 
момента, е тясно свързан и с други важни данни, които анкетата дава, а не 
могат да бъдат получени по други канали. 



 

СОАПИ 
София 1000, пл. “Славейков“ 6, ет.1; тел.: +359 2 980 04 67; contact@investsofia.com;  

www.investsofia.com 

Става дума за отговорите на друг въпрос от теренното проучване. Той е на 
колко от гражданите е закрита местоработата. Такъв отговор са дали 13,61 
процента от хората, участвали в анкетата. Освен социален, този въпрос е 
съществен от гледна точка на СОАПИ и чисто икономически. 

Той дава представа колко от регистрираните 117 000 дружества в София по 
данни на Института за пазарна икономика, а по-точно – какъв процент от 
действащите измежду тях, чийто брой няма как да бъде известен, са 
прекратили дейността си във времето на кризата, причинена от 
коронавируса. 

Тези данни показват, че от една страна най-мрачните прогнози за фалит на 
30-50% от предприятията очевидно са били преувеличени. 

Но от друга страна и твърде оптимистичните очаквания за 3% щети от 
кризата се оказват далеч от реалностите. Числото удивително съвпада с 
негативния песимистичен сценарий на БНБ за спад малко над 13%. 

Друго съществено обстоятелство от гледна точка на интересите на 
Столичната общинска агенция за приватизация и политиките на Столичната 
община за преодоляване на кризата е да бъдат сравнени отговорите на 
въпросите за загубилите работа и закритите предприятия в милионния град.  

Много интересен е анализът на данните на онези, които са отговорили, че 
кризата, свързана с коронавируса не им се е отразила. 

Националният статистически институт  не публикува данни по региони и по 
области за броя на наетите в обществения сектор. Общо за страната те са 
били 684,2 хил. души към последния ден на 2019 г. Логично е да се 
предположи, че много голяма част от тях са съсредоточени в София, където 
е централната администрация, най-голямата община с 24 районни 
структури, огромният брой учебни и научни заведения, съществена част от 
щатовете на Министерство на вътрешните работи и Министерство на 
отбраната. 

Много е вероятно онези 47,77% от запитаните, които са отговорили, че 
кризата не им се е отразила – т.е. нито заплащането им е намалено, нито са 
загубили работата си, да принадлежат именно към обществения сектор – 
държавен и общински.  
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Защото съпоставката с проучването, което направихме показва, че дори във 
финансовия сектор има съществена разлика между институциите. В нашето 
проучване участваха 2 от най-големите частни банки и 1 банка в публичния 
сектор. Резултатите показват несъмнено: двете частни намаляват 
приходите и в резултат на това персонала, макар и минимално, отнемат 
бонуси, т.е. реално намаляват и възнагражденията, едната банка с публична 
собственост не съкращава и не намалява нито персонал, нито 
възнаграждения. 

В същото време 25,99% от анкетираните в теренното проучване или точно 
105 души заявяват намаление на своите заплати. 

От тях в рамките на минималното понижение на възнагражденията в 
размер до 10% е втората по големина група от участниците в изследването. 
Това са 40,38 на сто от включилите се в нашето проучване. 

Почти изравнена с нея е най-голямата група с намаление от 10 до 30 
процента на заплатите. Към нея се причисляват 41,35%. 

Цифром двете групи реално се различават в една бройка – 42 срещу 43 
души. 

Важно е да се отбележи, че намаление на заплатите от 10 до 30% в анкетата 
с бизнеса декларират на практика същия процент от работодателите – 
42,72%, което показва, че резултатът, и проконтролиран, отговаря на 
обективната истина. Тоест, и двете проучвания са надеждни и дават реални 
данни за положението на пазара на труда в София. 

И показват, двойно проверено и доказано, че в условията на криза, грижата 
за човешкия капитал е основното, в което бизнесът инвестира с оглед на 
своето оцеляване и развитие в бъдещето. 

В подкрепа на това идват и следващите данни: 

За щастие, големите понижения на възнагражденията се отнасят за 
значително по-малко хора от работещите в София – до 50%, т.е. от 30 до 50 
на сто попадат в групата с намаление на възнагражденията от 9,62 %, а над 
50% намаление на заплатите се отнася за едва 8,65%. 

Втората от тях на практика почти съвпада с декларираното от бизнеса 
намаление на възнагражденията в съпътстващата анкета от 10,68% и 
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показва незначително отклонение в споменатия вече казус „престижен 
отговор“. То е 2 на сто – тоест, напълно в рамките на статистическата грешка 
от 3,5% и показва надеждността на проучванията, взаимно проверима чрез 
контролни отговори. 

В заключение може да се каже, че надеждните данни, получени от това и 
успоредното проучване, показват какъв е обхватът на кризата, причинена 
от коронавируса върху икономическия живот и в частност върху пазара на 
труда в София. 

Това е от изключителна важност за Столичната общинска агенция за 
приватизация и инвестиции, тъй като именно този ресурс – човешкият 
капитал и неговото заплащане, са с основна стойност при влагането на 
финансови средства в българската и, в частност, в столичната икономика. 

Основните тенденции, които личат, са: 

- ангажимент на работодателите към техните работници, който се 
изразява в минимално на фона на условията отражение на кризата 
върху персонала, но също така значително намаляване на заетите – 
13 процента  само за 6 месеца 

- съзнание за съхраняване на човешкия капитал и трудовите ресурси в 
максимално количество и качество с идеята за оцеляване и 
следкризисно развитие 
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ДАННИ ОТ АНКЕТАТА 

 

възраст/пол Брой Процент 
До 25 г. 20 4,95 
26-40 г. 119 29,46 
41-54 г. 122 30,20 
55+ г. 143 35,40 
ОБЩО 404 100,00 
мъж 184 45,54 
жена 220 54,46 

ОБЩО 404 100,00 

 

 

КАК ВИ СЕ ОТРАЗИ КРИЗАТА, ПОРОДЕНА ОТ ЕПИДЕМИЯТА КОВИД-19? 
Брой 

отговорили % от всички 
   

Загубих работата си 51 12,62 
   

Намалиха ми заплатата 105 25,99 
   

     - до 10% 42 40,38 
     - до 30% 43 41,35 
     - до 50% 10 9,62 
     - над 50% 9 8,65 

   
Закриха местоработата ми 55 13,61 

   
Не ми се отрази 193 47,77 

   
ОБЩО: 404 100 

 

 

 

 



Проведено от ИДЕОЛОГИКА ООД 
по поръчка на СОАПИ 20
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