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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Телевизия Блумбърг 
 
√ Сивият сектор у нас се е свил значително през 2015 
 
Д-р Милена Ангелова от АИКБ в Бизнес старт, 01.07.2016 
През 2015 индексът "Икономика на светло" се увеличава чувствително и доближава психологическата граница. Това се 
дължи на въведените реформи в данъчната политика и по-ефективния митнически контрол. Това каза д-р Милена 
Ангелова от АИКБ в предаването "Бизнес старт" с Йоанна Николова по Bloomberg TV Bulgaria.  
Тя поясни, че индексът е съставен от два компонента - статистически, който отразява обективните изменения, и 
социологически, представящ нагласите на работодателите и служителите. По думите й българският бизнес потвърждава 
изсветляването на икономиката през последните години, но в по-ниска степен от статистиката. Неговото възприятие се 
разминава с реалната ситуация заради някои задържащи фактори като административното определяне на минималната 
работна заплата. Според Ангелова то трябва да бъде премахнато и за спомагане на изсветляването на икономиката са 
необходими още реформи в МВР, енергетиката, здравеопазването, трудовата експертиза. 
Ангелова посочи като положителни примери за намаляването на сивия сектор туризма, строителството и селското 
стопанство с въведените миналата година еднодневни трудови договори. На другия полюс са минно-геоложката 
промишленост и дърводобивът.  
Целия разговор може да видите ТУК. 
 
Инвестор.БГ 
 
√ АИКБ: Българската икономика изсветлява убедително през 2015 г. 
 
Ограничаването на сивия сектор не просто пълни хазната, а подобрява бизнес средата в страната, категоричен е 
финансовият министър. 
След кратко прекъсване българската икономика отново започва да "изсветлява", показва традиционното проучване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Данните разкриват, че стойността на композитния индекс "Икономика на светло" се увеличава значително през 2015 г. до 
69,14 пункта. Година по-рано стойността му беше 67,38 пункта. 
Подобряването на ситуацията до голяма степен се дължи на мерките на правителството, смятат от Асоциацията. Част от 
тях представи финансовият министър Владислав Горанов. 
Той посочи, че само от мярката за обратно начисляване на ДДС при зърнените култури, въведена в края на 2014 г., 
приходите в бюджета са по около 200 млн. лева годишно. 
Горанов даде данни за ръст на приходите от акцизи през тази година - с 8,2% по отношение на горивата и от 23 на сто за 
тютюневите изделия. 
За първите пет месеца на годината в хазната са влезли 851 млн. лева от акцизи от горива, 874 млн. лева от акцизите от 
тютюневи изделия, както и 105 млн. лева от акцизи на алкохол. При алкохолните напитки ръстът на приходите от акцизи 
е в рамките на 5,7 на сто. 
Ограничаването на плащанията в брой е гаранция за намаляване на възможността за избягване на плащането на данъци, 
каза още Горанов и предложи лимитите да бъдат затегнати още през следващите години. От началото на 2016 г. в брой 
може да се заплащат стоки и услуги до 5 хил. евро. 
Сериозен ефект има и премахването на възможността документирането на продажби да се извършва с билети. Една 
мярка, на пръв поглед незначителна, е дала по-добър оперативен контрол, смята Горанов. 
Финансовият министър отчете и успеха на "въвличането" на гражданите в борбата със сивия сектор - чрез лотарията с 
касови бонове, организирана от Националната агенция за приходите (НАП). 
Но "пълненето на фиска" е само едната позитивна страна на ограничаването на контрабандата. От друга страна се 
подобрява качеството на бизнес средата и конкурентоспособността, категоричен е Горанов. 
Той посочи още, че очаква бюджетен излишък от 3,5% от прогнозирания брутен вътрешен продукт (БВП) през първото 
полугодие. 

ТЕМИ ОТ МЕДИИТЕ 

01.07.2016 г. 

http://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2016-07-01/siviyat-sektor-u-nas-se-e-svil-znachitelno-prez-2015
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Резултатите от предприетите мерки вече дават резултат за намаляване на сивия сектор, отчитат от АИКБ. Динамиката на 
композитния индекс "Икономика на светло", разработен от Асоциацията, беше представена от ръководителя на катедра 
"Икономика" в Софийския университет Стефан Петранов. 
От 2010 г. до 2014 г. има непрекъснат ръст на "изсветляването" на икономиката. Голямата политическа нестабилност през 
2014 г. обаче пречупва тази тенденция. През 2015 г. сивият сектор в страната отново намалява. Стойността на 
композитния индекс за миналата година е 69,14 пункта, което отразява "светлата" част на икономиката. Година по-рано 
стойността му беше 67,38 пункта. 
Индексът стартира със стойност от 64,26 пункта през 2010 г. 
През миналата година страната се е върнала към политическата стабилност, предприети са и конкретни мерки за 
намаляване на сивите практики, сред които и еднодневните договори за селското стопанство. Има и външни причини за 
успокояването на икономиката - стихва дълговата криза в Гърция, донякъде и в Украйна има успокоение, посочи още 
Петранов. Има сигнали за стабилизиране на европейската икономика, но все още не е ясно как ще се отрази Brexit върху 
развитието на Стария континент, предупреди икономистът. 
Според него войната в Сирия и санкциите срещу Русия също могат да предизвикат нестабилност в страната. 
Данните показват, че има изсветляване на икономиката по отношение на събирането на данък добавена стойност и 
акцизи, но има и сектори, където проблемите се разширяват - неформално заетите и външната търговия с Европейския 
съюз. Според анализа на АИКБ причината за възраждане на сивите практики при неформално заетите е повишаването 
на осигурителните прагове, без да бъдат взети предвид производителността на труда и развитието на секторите като 
цяло. 
За АИКБ борбата със сивия сектор е приоритет, защото той увеличава данъците на изрядните данъкоплатци - ощетяват 
се социалните системи, а от друга страна се нарушава конкуренцията. Справянето с този феномен е задача за всички - 
за обществото, институциите, посочи ръководителят на работодателската организация Васил Велев. 
С ограничаването на сивия сектор в бюджета допълнително могат да влизат приходи между 500 млн. лева и 1 млрд. 
лева годишно, които могат да се използват за важни за обществото дейности – образование, здравеопазване и други 
публични разходи, посочи той. 
 
Новини дир.бг 
 
√ АИКБ: Българската икономика изсветлява убедително през 2015 г. 
 
След кратко прекъсване българската икономика отново започва да "изсветлява", показва традиционното проучване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Данните разкриват, че стойността на композитния индекс "Икономика на светло" се увеличава значително през 2015 г. до 
69,14 пункта. Година по-рано стойността му беше 67,38 пункта. 
Подобряването на ситуацията до голяма степен се дължи на мерките на правителството, смятат от Асоциацията. Част от 
тях... 
 
Banks.dir.bg 
 
√ АИКБ: Икономиката, макар  и бавно, изсветлява 
 
Трябва да е модерно да си изряден, а не да битува схващането на Андрешко, каза Васил Велев БГНЕС Има ясно очертана 
тенденция за изсветляване на икономиката, но този процес ще отнеме повече време. В цифри това означава между 500 
млн. и 1 милиард лв. годишно. 
Това обяви пред БНР оглавяващият Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
Тази вечер индустриалците връчват годишните си награди "Икономика на светло" за 2015 година, а проявата е 
съпроводена от международна кръгла маса по темата. Асоциацията измерва индекса на изсветляване на икономиката от 
2010 година.  
Като примери за изсветляване на икономиката Велев посочи намаляването на плащанията в брой и еднодневните 
трудови договори за сезонната, кампанийна заетост. 
Велев подчерта, че по-важното е да се променя обществената нагласа. Трябва да е модерно да си изряден, а не да 
битува схващането на Андрешко. Да си в сивия сектор става все по-малко престижно, каза шефът на АИКБ.  
Жури от 100 експерти в икономиката и финансите чрез тайно интернет гласуване определя тазгодишните призьори. Във 
всяка категория има по четири номинации. 
 
Агенция БГНЕС 
 
√ АИКБ: Има тенденция за изсветляване на българската  икономика през 2015 г. 
 
По наши пресмятания чрез изсветляването на икономиката има възможност да прибавяме към бюджета големи суми от 
порядъка на стотици милиони всяка година.  
Това заяви днес председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев на международната 
кръгла маса, която се провежда днес на тема: "Икономика на светло", предаде репортер на БГНЕС  
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В кръглата маса участват премиерът Бойко Борисов, министрите Владислав Горанов, Зорница Русинова, Томислав 
Дончев, главният прокурор Сотир Цацаров, международни партньори, редица представители на ведомства и експерти. 
За първи път събитието е в международен формат.  
Борбата със сивия сектор ощетява фиска и води до нелоялна конкуренция, подчерта Велев. Справянето с този феномен е 
задача на цялото общество, продължи той. На тази дискусия днес ще очакваме инициативи за нови законодателни 
решения и идеи за намаляване на сивия сектор, каза той.  
За 2015 г. Композитният индекс е 69.14% и той показва, че повишаването на стойността му отразява не само 
положителните, обективни явления и процеси в икономиката, но и положителната промяна в оценките на бизнеса, на 
служителите и работниците за дела и динамиката на неформалната икономика, заяви проф. Стефан Петранов, който 
представи подробен доклад за Композитния индекс "Икономика на светло". Този индекс следи динамиката и 
тенденциите в разпространението на светлата икономика, т.е. отчита дали тя нараства или намалява и когато се променя, 
дали се променя относително повече или по-малко.  
Основните причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс "Икономика на светло" през 
2015 г. са връщането към политическата стабилност- приключи периодът на несигурност, както и финансовата 
стабилност- отшумява банковата криза след фалита на КТБ. Предприети са и редица мерки за подобряване на бизнес 
средата и за ограничаване на "сивата" икономика, подчерта проф. Стефан Петранов.  
Агенция "Митници" отчита рекордно високи нива на събираемост през 2015 г. и постигнати успехи в борбата с 
митническите, данъчните измами и контрабандата. МС подобри достъпа до обществена информация и въвеждането на 
т.нар. "отворени данни". МФ промени режима на деклариране и определяне на данъка върху превозните средства, 
посочи проф. Петранов. От външните фактори се наблюдава стихване на дълговата криза в Гърция и възможността за 
"Грекзит", сключени бяха вторите мински споразумения и има относително затишие на бойните действия в Източна 
Украйна, съществуват известни признаци за излизане от икономическата криза в ЕС и в България, увеличи се обема на 
износа, отбеляза проф. Петранов.  
Работата на кръглата маса продължава. /БГНЕС 
 
Банкеръ 
 
√ АИКБ награди отличниците в борбата със сивата икономика 
 
За поредна година Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) награди най-дейните личности, медии и 
организации, спомогнали за борбата със сивата икономика в страната. 
На официална церемония в София, асоциацията раздаде призовете в конкурса "Икономика на светло" в три категории: 
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата награда получи Агенция "Митници" – за отчетени рекодно високи нива на събираемост през 2015 година 
и постигнати успехи в борбата с митническите и данъчните измами и контрабандата. 
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
позиция отличени бяха Мартин Димитров, Делян Добрев и Петър Кънев. 
Призът за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост спрямо 
неформалната икономика получи журналистът на бТВ Канна Рачева за журналистическо разследване и принос при 
разкриване на корупционни практики. 
Социалният министър Зорница Русинова, която влезе в ролята на презентьор на свой ред подчерта, че за нея основен 
приорет ще бъдат борбата със сивата икономика и нерегламентираната заетост като благодари на АИКБ за дейността си в 
това начинание. 
 
Новини дир.бг 
 
√ Борисов: Държавата има цялата воля да изсветли икономиката 
 
Страната ни е сред най-добрите в Европа в борбата с контрабандата и това носи милиарди приходи, като само от 
началото годината държавата е събрала 1,4 млрд. лв. повече. Това каза министър-председателят Бойко Борисов, който 
участва във форум, организиран от АИКБ, на тема "Икономика на светло". "Справихме се с контрабандата още при 
първия мандат", Подчерта Борисов. "Благодарен съм на главния прокурор за това, че започнахме тази дейност. С 
огромни усилия, но с волята на няколко министъра успяхме да съберем екипи между ведомствата, заедно с прокурори, 
които да знаят какво се прави, информационните масиви се свързаха и работата започна", каза още премиерът. Борисов 
коментира, че държавата има цялата воля да изсветли икономиката, а с парите от тази дейност се осигуряват коледни и 
великденски надбавки за пенсионерите, както и ремонт на магистралите. През летния сезон службите ще борят сивата 
икономика в туризма чрез агенти под прикритие, каза още премиерът. 
 
Телевизия Европа 
 
√ Борисов: Държавата има цялата воля да изсветли икономиката 
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Можем да изкараме икономиката на светло - в това отношение няма да има никакво отстъпление, заяви премиерът 
Бойко Борисов по време на международната кръгла маса "Икономика на светло". Тя бе организирана от АИКБ и в нея 
взеха участие министри, чуждестранни партньори, експерти, представители на институции. 
Страната ни е сред най-добрите в Европа в борбата с контрабандата и това носи милиарди приходи, като само от 
началото годината държавата е събрала 1,4 млрд. лв. повече. Това каза министър-председателят Бойко Борисов, който 
участва във форум, организиран от АИКБ, на тема "Икономика на светло".  
"Справихме се с контрабандата още при първия мандат", Подчерта Борисов. "Благодарен съм на главния прокурор за 
това, че започнахме тази дейност. С огромни усилия, но с волята на няколко министъра успяхме да съберем екипи между 
ведомствата, заедно с прокурори, които да знаят какво се прави, информационните масиви се свързаха и работата 
започна", каза още премиерът.  
Борисов коментира, че държавата има цялата воля да изсветли икономиката, а с парите от тази дейност се осигуряват 
коледни и великденски надбавки за пенсионерите, както и ремонт на магистралите. През летния сезон службите ще 
борят сивата икономика в туризма чрез агенти под прикритие, каза още премиерът. 
 
Екип Нюз 
 
√ Борисов: Държавата има цялата воля да изсветли икономиката 
 
Можем да изкараме икономиката на светло - в това отношение няма да има никакво отстъпление, заяви премиерът 
Бойко Борисов по време на международната кръгла маса "Икономика на светло". Тя бе организирана от АИКБ и в нея 
взеха участие министри, чуждестранни партньори, експерти, представители на институции. 
Страната ни е сред най-добрите в Европа в борбата с контрабандата и това носи милиарди приходи, като само от 
началото годината държавата е събрала 1,4 млрд. лв. повече. Това каза министър-председателят Бойко Борисов, който 
участва във форум, организиран от АИКБ, на тема "Икономика на светло". 
"Справихме се с контрабандата още при първия мандат", Подчерта Борисов. "Благодарен съм на главния прокурор за 
това, че започнахме тази дейност. С огромни усилия, но с волята на няколко министъра успяхме да съберем екипи между 
ведомствата, заедно с прокурори, които да знаят какво се прави, информационните масиви се свързаха и работата 
започна", каза още премиерът. 
Борисов коментира, че държавата има цялата воля да изсветли икономиката, а с парите от тази дейност се осигуряват 
коледни и великденски надбавки за пенсионерите, както и ремонт на магистралите. През летния сезон службите ще 
борят сивата икономика в туризма чрез агенти под прикритие, каза още премиерът. 
 
Агенция БГНЕС 
 
√ Борисов: Когато една икономика търпи щети, не може на по-малките колелца да не се отрази 
 
Можем да изкараме икономиката на светло - в това отношение няма да има никакво отстъпление, заяви премиерът 
Бойко Борисов по време на международната кръгла маса "Икономика на светло", организирана от АИКБ с участието на 
министри, чуждестранни партньори, експерти, представители на институции, предаде репортер на БГНЕС.  
Радвам се, че статистиката отчита това, което ние правим, каза Борисов. Едното беше свързано с контрабандата на 
цигари. Видяхте, че в момента България е между най-добрите в Европа, с огромни бюджетни приходи. Бях удовлетворен, 
защото още като главен секретар на МВР се сблъсквах с институционална стена за борба с този проблем. Не можете да си 
представите какво усилие коства данъчните или митниците да си дадат данните на БОП-а или на други, дете от майка 
откъсваш, все едно, посочи премиерът.  
Справихме се при първия мандат още. Благодарен съм на главния прокурор за това, че започнахме тази дейност. С 
огромни усилия, но с волята на няколко министъра успяхме да съберем екипи между ведомствата, заедно с прокурори, 
които да знаят какво се прави, информационните масиви се свързаха и работата започна. Смятайте каква мощна система 
за контрабанда има, но нашите хора успяха да се справят добре, отчете Борисов. А не както беше преди години- 
обяснения, губене на време, а през това време камионът минал, разказа премиерът. От първия момент до края всички 
тези хора от различните служби ги наблюдават, ротационно ги сменяме през известно време и резултатът само от 
началото на тази година е 1.4 млрд. лв., уточни Борисов.  
Това са факти и който иска да ме опровергае - да каже, посочи той. Направихме така, че за да внасяш месо - трябва 
банкова гаранция. Същото е и при горивата - плати си и внасяй, като продадеш, ти връщаме парите, посочи Борисов. 
Същото е и при туризма. В началото хората си мислеха, че правим нещата кампанийно- сега всяка седмица шефът на 
данъчното, на полицията, на БОП, така сме ги разпределили, че по курортите са агенти под прикритие и от всяка едно 
заведение им събираме касовите бонове. Ежечасно, ежеминутно- така знаем какво се прави. В София всяко кафе 
проследяваме дали декларира оборота си, отбеляза Борисов.  
Премиерът се спря и на законодателната програма на НС в тази сфера и заключи, че правителството има цялата воля, за 
да докара тази борба докрай. Защото тя гарантира като дойдат празници, да се дадат бонуси за пенсионерите. Само тази 
година са отишли над 200 млн. лв. за пенсионерите. След това Борисов коментира ремонтирането и изграждането на 
магистралите. "Можеше и аз да не правя тунела на "Хемус" сега, но се избиха хората там", заяви Борисов. И напомни за 
хората, които от Възродителния процес не са имали път.  
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Брекзит се поразминава, сами разбирате, че когато една икономика търпи щети, не може на по-малките колелца да не се 
отрази, каза той. Тази страна ще намери начин да си избие тези пари. Когато една голяма държава се тресе от 
политически кризи и в управляващите им партии тече истинска битка, това генерира несигурност. Дори фактът, че 
Великобритания казва, че напуска, но ще направи това по-нататък…, а в същото време ние трябва да гарантираме една 
стабилност на ЕС. Санкциите / към Русия- бел.а./ до 2016 г. няма да паднат, казват има напредък, но не е както трябва. 
Както и контрасанкциите няма на паднат, заради което губим ние в земеделието, продължи Борисов. Съседна Турция 
пък се раздира от атентати, което е ужасно за нашите съседи и в никакъв случай не е добре, което поставя на изпитание и 
нашите служби. Ужасни условия има в света и в такава ситуация ние, все пак, сме успели да вдигнем резултатите, каза 
той. На Балканите и в Европа събитията текат много бързо, предстоят избори в САЩ… От това, което чух, и при осъзнатите 
проблеми и мерки, можем да изкараме икономиката на светло. Мога да ви гарантирам, че в това отношение няма да 
има никакво отстъпление. Надявам се до края на годината да бъдем с по-добри приходи, защото всеки иска нещо- 
пенсии, заплати и всеки за себе си си е най-важен, заключи Борисов. /БГНЕС 
 
Новини дир.бг 
 
√ Борисов: Когато една икономика търпи щети, не може на по-малките колелца да не се отрази 
 
Можем да изкараме икономиката на светло - в това отношение няма да има никакво отстъпление, заяви премиерът 
Бойко Борисов по време на международната кръгла маса "Икономика на светло", организирана от АИКБ с участието на 
министри, чуждестранни партньори, експерти, представители на институции, предаде репортер на БГНЕС. 
Радвам се, че статистиката отчита това, което ние правим, каза Борисов. Едното беше свързано с контрабандата на 
цигари. Видяхте, че в момента България е между най-добрите вЕвропа, с огромни бюджетни приходи. Бях удовлетворен, 
защото още като главен секретар на МВР се сблъсквах с институционална стена за борба с този проблем. Не можетеда си 
представите какво усилие коства данъчните или митниците да си дадат данните на БОП-а или на други, дете от майка 
откъсваш, все едно, посочи премиерът.  
Справихме се при първия мандат още. Благодарен съм на главния прокурор за това, че започнахме тази дейност. С 
огромни усилия, но с волята на няколко министъра успяхмеда съберем екипи между ведомствата, заедно с прокурори, 
които да знаят какво се прави, информационните масиви се свързаха и работата започна. Смятайте каква мощна система 
за контрабанда има, но нашите хора успяха да се справят добре, отчете Борисов. А не както беше преди години- 
обяснения, губене на време, а през това време камионът минал, разказа премиерът. От първия момент до края всички 
тези хора от различните служби ги наблюдават, ротационно ги сменяме през известно време и резултатът само от 
началото на тази година е 1.4 млрд. лв., уточни Борисов.  
Това са факти и който иска да ме опровергае - да каже, посочи той. Направихме така, че за да внасяш месо - трябва 
банкова гаранция. Същото е и при горивата - плати си и внасяй, като продадеш, ти връщаме парите, посочи Борисов. 
Същото е и при туризма. В началото хората си мислеха, че правим нещата кампанийно- сега всяка седмица шефът на 
данъчното, на полицията, на БОП, така сме ги разпределили, че по курортите са агенти под прикритие и от всяка едно 
заведение им събираме касовите бонове. Ежечасно, ежеминутно- така знаем какво се прави. В София всяко кафе 
проследяваме дали декларира оборота си, отбеляза Борисов. 
Премиерът се спря и на законодателната програма на НС в тази сфера и заключи, че правителството има цялата воля, за 
да докара тази борба докрай. Защото тя гарантира като дойдат празници, да се дадат бонуси за пенсионерите. Само тази 
година са отишли над 200 млн. лв. за пенсионерите. След това Борисов коментира ремонтирането и изграждането на 
магистралите. "Можеше и аз да не правя тунела на "Хемус" сега, но се избиха хората там", заяви Борисов. И напомни за 
хората, които от Възродителния процес не са имали път.  
Брекзит се поразминава, сами разбирате, че когато една икономика търпи щети, не може на по-малките колелца дане се 
отрази, каза той. Тази страна ще намери начин да си избие тези пари. Когато една голяма държава се тресе от 
политически кризи и в управляващите им партии тече истинска битка, това генерира несигурност. Дори фактът, че 
Великобритания казва, че напуска, но ще направи това по-нататък…, а в същото време ние трябва да гарантираме една 
стабилност на ЕС. Санкциите / към Русия- бел.а./ до 2016 г. няма да паднат, казват има напредък, но не е както трябва. 
Както и контрасанкциите няма на паднат, заради което губим ние в земеделието, продължи Борисов. Съседна Турция 
пък се раздира от атентати, което е ужасно за нашите съседи и в никакъв случай не е добре, което поставя на изпитание и 
нашите служби. Ужасни условия има в света и в такава ситуация ние, все пак, сме успели да вдигнем резултатите, каза 
той. На Балканите и в Европа събитията текат много бързо, предстоят избори в САЩ… От това, което чух, и при осъзнатите 
проблеми и мерки, можем да изкараме икономиката на светло. Мога да ви гарантирам, че в това отношение няма да 
има никакво отстъпление. Надявам се до края на годината да бъдем с по-добри приходи, защото всеки иска нещо- 
пенсии, заплати и всеки за себе си си е най-важен, заключи Борисов. /БГНЕС 
 
Днес+ 
 
√ Борисов: Когато една икономика търпи щети, не може на по-малките колелца да не се отрази 
 
Можем да изкараме икономиката на светло - в това отношение няма да има никакво отстъпление, заяви премиерът 
Бойко Борисов по време на международната кръгла маса "Икономика на светло", организирана от АИКБ с участието на 
министри, чуждестранни партньори, експерти, представители на институции, предаде репортер на БГНЕС. 



6 

 

 

Радвам се, че статистиката отчита това, което ние правим, каза Борисов. Едното беше свързано с контрабандата на 
цигари. Видяхте, че в момента България е между най-добрите в Европа, с огромни бюджетни приходи. Бях удовлетворен, 
защото още като главен секретар на МВР се сблъсквах с институционална стена за борба с този проблем. Не можете да си 
представите какво усилие коства данъчните или митниците да си дадат данните на БОП-а или на други, дете от майка 
откъсваш, все едно, посочи премиерът. 
Справихме се при първия мандат още. Благодарен съм на главния прокурор за това, че започнахме тази дейност. С 
огромни усилия, но с волята на няколко министъра успяхме да съберем екипи между ведомствата, заедно с прокурори, 
които да знаят какво се прави, информационните масиви се свързаха и работата започна. Смятайте каква мощна система 
за контрабанда има, но нашите хора успяха да се справят добре, отчете Борисов. А не както беше преди години- 
обяснения, губене на време, а през това време камионът минал, разказа премиерът. От първия момент до края всички 
тези хора от различните служби ги наблюдават, ротационно ги сменяме през известно време и резултатът само от 
началото на тази година е 1.4 млрд. лв., уточни Борисов. 
Това са факти и който иска да ме опровергае - да каже, посочи той. Направихме така, че за да внасяш месо - трябва 
банкова гаранция. Същото е и при горивата - плати си и внасяй, като продадеш, ти връщаме парите, посочи Борисов. 
Същото е и при туризма. В началото хората си мислеха, че правим нещата кампанийно- сега всяка седмица шефът на 
данъчното, на полицията, на БОП, така сме ги разпределили, че по курортите са агенти под прикритие и от всяка едно 
заведение им събираме касовите бонове. Ежечасно, ежеминутно- така знаем какво се прави. В София всяко кафе 
проследяваме дали декларира оборота си, отбеляза Борисов. 
Премиерът се спря и на законодателната програма на НС в тази сфера и заключи, че правителството има цялата воля, за 
да докара тази борба докрай. Защото тя гарантира като дойдат празници, да се дадат бонуси за пенсионерите. Само тази 
година са отишли над 200 млн. лв. за пенсионерите. След това Борисов коментира ремонтирането и изграждането на 
магистралите. "Можеше и аз да не правя тунела на "Хемус" сега, но се избиха хората там", заяви Борисов. И напомни за 
хората, които от Възродителния процес не са имали път. 
Брекзит се поразминава, сами разбирате, че когато една икономика търпи щети, не може на по-малките колелца да не се 
отрази, каза той. Тази страна ще намери начин да си избие тези пари. Когато една голяма държава се тресе от 
политически кризи и в управляващите им партии тече истинска битка, това генерира несигурност. Дори фактът, че 
Великобритания казва, че напуска, но ще направи това по-нататък…, а в същото време ние трябва да гарантираме една 
стабилност на ЕС. Санкциите / към Русия- бел.а./ до 2016 г. няма да паднат, казват има напредък, но не е както трябва. 
Както и контрасанкциите няма на паднат, заради което губим ние в земеделието, продължи Борисов. Съседна Турция 
пък се раздира от атентати, което е ужасно за нашите съседи и в никакъв случай не е добре, което поставя на изпитание и 
нашите служби. Ужасни условия има в света и в такава ситуация ние, все пак, сме успели да вдигнем резултатите, каза 
той. На Балканите и в Европа събитията текат много бързо, предстоят избори в САЩ… От това, което чух, и при осъзнатите 
проблеми и мерки, можем да изкараме икономиката на светло. Мога да ви гарантирам, че в това отношение няма да 
има никакво отстъпление. Надявам се до края на годината да бъдем с по-добри приходи, защото всеки иска нещо- 
пенсии, заплати и всеки за себе си си е най-важен, заключи Борисов. /БГНЕС  
Днес+ 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Борисов: Ограничаването на сивия сектор води до проспериращ бизнес 
 
Намаляването на контрабандата на тютюневи изделия увеличава приходите в бюджета с "милиарди", заяви премиерът 
Ограничаването на сивия сектор води до нормална държава и проспериращ бизнес. Това припомни премиерът Бойко 
Борисов при представянето на композитния индекс "Икономика на светло", разработен от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Той беше категоричен, че правителството има воля да продължава 
действията си в тази област и няма да има отстъпление. 
Борисов предупреди, че Brexit е риск за кохезионните фондове, а нестабилността във Великобритания може да 
предизвика сътресения в целия ЕС. Той беше категоричен, че санкциите срещу Русия няма да отпаднат до края на тази 
година и отчете и нестабилната обстановка в Турция. 
"Това поставя на изпитание нашите служби", каза още премиерът и допълни, че дори в такава ситуация България успява 
да се бори със сивата икономика. 
Бойко Борисов обърна внимание на намаляването на контрабандата на тютюневите изделия, което води до 
увеличаването на приходите в бюджета с "милиарди". 
По думите му в първия мандат на ГЕРБ съпротивата на финансовото и вътрешното министерство, както и отказът на 
институциите да си сътрудничат, е попречило да бъде пресечена контрабандата. 
Сега, заради ограничените средства, милиардите, нужни за изплащането на гарантираните средства в КТБ, са започнали 
мерки за ограничаване на контрабандата. Те са били въведени с "огромни усилия", но и със силната воля на 
институциите, каза премиерът. 
С 1,4 млрд. лева се увеличават приходите в бюджета в резултат на ограниченията на контрабандата. 
"Не мога да си представя как щяхме да се справим - да платим, да строим толкова", каза още премиерът. Той припомни, 
че са дадени допълнителни средства и за здравеопазването, образованието и други сектори, благодарение на повечето 
приходи през тази и миналата година. С допълнителните средства са направени и спешните ремонти по пътищата в 
страната, отчете още премиерът. 
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Всяка седмица НАП, полицията, ДАНС и други институции ще проверяват заведенията по морето. Това няма да бъде 
кампанийно, обеща Борисов. За две седмици приходите на заведенията са се повишили 10 пъти, каза още той. 
 
Новини дир.бг 
 
√ Борисов: Ограничаването на сивия сектор води до проспериращ бизнес 
 
Ограничаването на сивия сектор води до нормална държава и проспериращ бизнес. Това припомни премиерът Бойко 
Борисов при представянето на композитния индекс "Икономика на светло", разработен от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Той беше категоричен, че правителството има воля да продължава 
действията си в тази област и няма да има отстъпление. 
Борисов предупреди, че Brexit е риск за кохезионните фондове, а нестабилността във Великобритания може да 
предизвика... 
 
Топ новини 
 
√ Борисов: Можем да изкараме икономиката на светло, в София се следи всяко кафене (видео) 
 
Можем да изкараме икономиката на светло - в това отношение няма да има никакво отстъпление. Това се закани 
премиерът Бойко Борисов на кръгла маса "Икономика на светло", организирана от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Като пример той се похвали с успехите в борбата с контрабандата на цигари, от която вече има 1.4 млрд. лв. събрани 
повече. 
" Бях удовлетворен, защото още като главен секретар на МВР се сблъсквах с институционална стена за борба с този 
проблем. Не можете да си представите какво усилие коства данъчните или митниците да си дадат данните на БОП-а или 
на други, дете от майка откъсваш, все едно, посочи премиерът. Справихме се при първия мандат още", посочи той и 
благодари на главния прокурор, че започнали тази дейност заедно. 
"Направихме така, че за да внасяш месо - трябва банкова гаранция. Същото е и при горивата - плати си и внасяй, като 
продадеш, ти връщаме парите, посочи Борисов. Същото е и при туризма. В началото хората си мислеха, че правим 
нещата кампанийно- сега всяка седмица шефът на данъчното, на полицията, на БОП, така сме ги разпределили, че по 
курортите са агенти под прикритие и от всяка едно заведение им събираме касовите бонове. Ежечасно, ежеминутно- 
така знаем какво се прави. В София всяко кафе проследяваме дали декларира оборота си", разказа още Борисов, цитиран 
от БГНЕС. 
Борисов за пореден път коментира и Брекзит: "Когато петата в света икономика търпи щети с 200 млрд. за нощ, това не 
може на по-малките колелца да се отрази. Големият капитал ще намери начин тези пари да си ги избие. Тук идва голям 
риск за кохезионните фондове". 
"Ужасни условия има в света и в такава ситуация ние, все пак, сме успели да вдигнем резултатите", обобщи той, като 
спомена, че това става на фона и на събития около България, като раздираната от атентати Турция, несигурността в ЕС и 
др.  
Видео от изказването можете да видите на Фейсбук страницата на Борисов. 
 
Българска агенция за инвестиции 
 
√ БАИ взе участие в Международния съвет на съюзите на работодателите 
 
Стамен Янев презентира България като инвестиционна дестинация на форум на Международния съвет на съюзите на 
работодателите. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е домакин на годишното общо събрание на членовете на 
Международния координационен съвет на съюзите на работодателите (МКСОР), което се провежда от 30.06 до 
01.07.2016 г. в гр. София. 
На годишното събрание на Международния съвет на съюзите на работодателите присъстваха: Александър Шохин, 
президент на Съюза на индустриалците и предприемачите в Русия; Гагик Макарян, председател на Републикански съюз 
на работодателите на Армения; Анатолий Кинах, президент на Съюза на индустриалците и предприемачите в Украйна; 
Кадир Байкенов, председател на УС на конфедерация на работодателите на Република Казахстан; Дмитри Фирташ, 
президент на федерацията на работодателите в Украйна; Шандор Демиян, президент на националната асоциация на 
предприемачите и работодателите на Унгария. 
С участниците в годишното общо събрание на членовете на (МКСОР) се обсъдиха теми касаещи индустриалните зони в 
България, данъчното облагане, средното образование, пазара на труда в страната и др. 
 
inews.bg 
 
√ Борисов: Въпреки ужасиите в света... ще изкараме икономиката на светло! 
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Премиерът обяви, че е преборил контрабандата, данъчните измами и нелоялните търговци 
"Можем да изкараме икономиката на светло! В това отношение няма да има никакво отстъпление!" Това заяви 
премиерът Бойко Борисов на международната кръгла маса "Икономика на светло", с участието на министри, 
чуждестранни партньори, експерти, представители на институции и бизнеса, организирана от АИКБ. 
На пореден форум министър-председателят изтъкна добрите резултати при бюджетните приходи благодарение на 
ефективната борба с контрабандата. 
"Радвам се, че статистиката отчита това, което ние правим. Едното беше свързано с контрабандата на цигари. Видяхте, че 
в момента България е между най-добрите в Европа - с огромни бюджетни приходи. Бях удовлетворен, защото още като 
главен секретар на МВР се сблъсквах с институционална стена за борба с този проблем. Не можете да си представите 
какво усилие коства данъчните или митниците да си дадат данните на БОП-а или на други, дете от майка откъсваш все 
едно", отбеляза в типичния си колоритен изказ Борисов, цитиран от БГНЕС. 
По думите му по отношение на контрабандата той "се е справил още при първия си премиерски мандат". След което 
благодари на главния прокурор Сотир Цацаров, че "заедно са започнали тази дейност". 
"С огромни усилия, но с волята на няколко министъра, успяхме да съберем екипи между ведомствата, заедно с 
прокурори, които да знаят какво се прави. Информационните масиви се свързаха и работата започна. Смятайте каква 
мощна система за контрабанда има, но нашите хора успяха да се справят добре. А не, както беше преди години: 
обяснения, губене на време, а през това време камионът – минал. От първия момент до края всички тези хора от 
различните служби се наблюдават, ротационно ги сменяме през известно време и резултатът само от началото на тази 
година е 1,4 млрд. лв. Това са факти и който иска да ме опровергае - да каже", подчерта Бойко Борисов. 
"Направихме така, че за да внасяш месо, трябва банкова гаранция. Същото е и при горивата - плати си и внасяй, като 
продадеш - ти връщаме парите. Същото е и при туризма. В началото хората си мислеха, че правим нещата кампанийно, а 
сега всяка седмица шефът на данъчното, на полицията, на БОП, така сме ги разпределили, че по курортите са агенти под 
прикритие и от всяка едно заведение им събираме касовите бонове. Ежечасно, ежеминутно - така знаем какво се прави! 
В София всяко кафе проследяваме дали декларира оборота си", отбеляза премиерът. 
След което премина към социалната програма: "Правителството има цялата воля, за да докара тази борба докрай, 
защото тя гарантира - като дойдат празници, да се дадат бонуси за пенсионерите. Само тази година са отишли над 200 
млн. лв. за пенсионерите". 
По отношение на ремонтирането и изграждането на магистралите Борисов каза. "Можеше и аз да не правя тунела на 
"Хемус" сега, но се избиха хората там". 
Премиерът бързо превключи и на тема външна политика – за гласуването на британците а излизане от ЕС: "Брекзит" се 
поразминава, сами разбирате, че когато една икономика търпи щети, не може на по-малките колелца да не се отрази. 
Тази страна ще намери начин да си избие тези пари. Когато една голяма държава се тресе от политически кризи и в 
управляващите им партии тече истинска битка, това генерира несигурност. Дори фактът, че Великобритания казва, че 
напуска, но ще направи това по-нататък…". 
Борисов отрази и атентатите в съседна Турция, санкциите, изборите в САЩ и други международни теми: ".. а в същото 
време ние трябва да гарантираме една стабилност на ЕС до 2016 г., при положение, че санкциите (към Русия бел.ред.) 
няма да паднат. Казват, че има напредък, но не е както трябва. Както и контрасанкциите няма на паднат, заради което 
губим ние в земеделието. Съседна Турция пък се раздира от атентати, което е ужасно за нашите съседи и в никакъв 
случай не е добре, което поставя на изпитание и нашите служби. Ужасни условия има в света и в такава ситуация ние все 
пак сме успели да вдигнем резултатите. На Балканите и в Европа събитията текат много бързо, предстоят избори в САЩ… 
От това, което чух и при осъзнатите проблеми и мерки, можем да изкараме икономиката на светло. Мога да ви 
гарантирам, че в това отношение няма да има никакво отстъпление. Надявам се до края на годината да бъдем с по-
добри приходи, защото всеки иска нещо - пенсии, заплати и всеки за себе си си е най-важен", заключи Борисов. 
 
Банкеръ 
 
√ България споделя своя опит в ограничаването на сивата икономика с международната общност 
 
Международна кръгла маса "Икономика на светло" се проведе днес в присъствието на представители на българското 
правителство, прокуратурата, държавните институции, социалните партньори, гражданското общество, академичната 
общност и медиите. Международната бизнес общност бе представена от членовете на Международния координационен 
съвет на организациите на работодателите (МКСОР), в който членуват 18 работодателски организации от 15 страни от 
Централна и Източна Европа и Азия и чийто ротационен председател тази година е Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Премиерът г-н Бойко Борисов изрази дълбоката си лична съпричастност към темата, тъй като сивата икономика засяга 
много сфери, генерира корупция и рефлектира пряко върху социалното благоденствие на всеки български гражданин. 
Премиерът очерта постигнатите през последната година успехи в борбата със сенчестия сектор като акцентира върху 
мерките срещу контрабандата с цигари. Той очерта трудния път, който правителството е изминало, за да координира 
действията на всички институции за изсветляване на икономиката. Методичните ежедневни усилия в това отношение са 
дали осезаеми резултати като само за тази година приходите в бюджета са се повишили с един милирд и четиристотин 
милиона лева повече в сравнение с миналата година. Премиерът подчерта особеното си задоволство, че тези добри 
резултати са постигнати на фона на световна икономическа криза и отбеляза, че генерираните бюджетни приходи са 
позволили да се направят инвестиции за подобрение на инфраструктурата. 
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Министърът на финансите г-н Владислав Горанов представи предприеманите мерки в борбата с неформалната 
икономика от страна на Министерство на финансите през изминалата година. "Положихме сериозни усилия за 
повишаване на събираемостта на приходите и предприехме редица действия за това, на първо място законодателни" – 
подчерта в началото на изказването си той. Министърът на финансите очерта конкретно постигнати резултати по 
отношение на фискалната дисциплина и поставените високи стандарти за данъчна прозрачност. В заключение той 
отбеляза важността на създаването на по-конкуренна среда и подобряването на качеството на правене на бизнес като 
основни фактори в борбата с неформалната икономика. 
Министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова очерта разискваните проблеми в светлината на 
легализирането на пазара на труда. Тя изреди постигнатите успехи на министерството по отношение на спада на 
безработицата и ръста на заетостта, както и в реформата на трудовата експертиза. Министър Русинова заключи, че вижда 
бъдещата устойчивост на постигнатите успехи в светлината на партньорство, диалог и конкретни предложения в сферата 
на законодателството, за да се прекратят напълно сивите трудови практики 
Г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България представи мерките, предприемани от страна на 
Прокуратурата за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Г-н Цацаров подчерта, че в последно време се 
наблюдава добро взаимодествие на институциите, свързани с борбата със сивата икономика. Той подчерта, че 
отношение към този проблем има не само прокуратурата като част от съдебната система, но и търговското правосъдие, 
което трябва да бъде прозрачно и предвидимо, за да гарантира нормална среда за съществуване на бизнеса. 
Проф. д-р Стефан Петранов представи новата стойност за 2015 г. на показателя за измерване на светлата икономика в 
България – Композитен индекс "Икономика на светло". Той обяви, че през 2015 година стойността на Композитния 
индекс "Икономика на светло" е най-висока до момента от началото на изчисляването му – 69.14. Тази висока стойност 
на светлата част от икономиката отразява не само обективни положителни явления и процеси, които се отчитат от 
статистическия подиндекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и работниците и служителите за 
динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия подиндекс на Композитния индекс. 
Основните причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс "Икономика на светло" през 
2015 г. са две групи:  

- Вътрешни: Връщане към политическата стабилност - приключи периодът на несигурност, през който управляваха 
три правителства, едно от които - служебно и се проведоха избори за европейски и български парламент. 
Създадено беше относително устойчиво парламентарно мнозинство; Финансовата стабилност - отшумява 
банковата криза след фалита на Корпоративна търговска банка; Предприети са редица мерки за подобряване на 
бизнес средата в страната и за ограничаване на "сивата" икономика;  

- Външни: Стихване на истерията около дълговата криза в Гърция и възможността за "Грекзит"; Сключването на 
вторите Мински споразумения и относителното затишие на бойните действия в Източна Украйна – Донецка и 
Луганска област; Известни признаци за излизане от икономическата криза в ЕС и в България, увеличаване на 
обема на износа. 

 
Новини дир.бг 
 
√ Българската икономика изсветляла още 2015-а 
 
През 2015 индексът "Икономика на светло" се увеличава чувствително и доближава психологическата граница. Това се 
дължи на въведените реформи в данъчната политика и по-ефективния митнически контрол, настоя д-р Милена Ангелова 
от АИКБ в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.  
Тя поясни, че индексът е съставен от два компонента - статистически, който отразява обективните изменения, и 
социологически, представящ нагласите на работодателите и служителите. 
По думите й българският бизнес потвърждава изсветляването на икономиката през последните години, но в по-ниска 
степен от статистиката. 
 
Днес 
 
√ Българската икономика изсветляла още 2015-а 
 
Положителни тенденции в туризма, строителството... 
През 2015 индексът "Икономика на светло" се увеличава чувствително и доближава психологическата граница. Това се 
дължи на въведените реформи в данъчната политика и по-ефективния митнически контрол, настоя д-р Милена Ангелова 
от АИКБ в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.  
Тя поясни, че индексът е съставен от два компонента - статистически, който отразява обективните изменения, и 
социологически, представящ нагласите на работодателите и служителите. 
По думите й българският бизнес потвърждава изсветляването на икономиката през последните години, но в по-ниска 
степен от статистиката.  
Неговото възприятие се разминава с реалната ситуация заради някои задържащи фактори като административното 
определяне на минималната работна заплата. Според Ангелова то трябва да бъде премахнато и за спомагане на 
изсветляването на икономиката са необходими още реформи в МВР, енергетиката, здравеопазването, трудовата 
експертиза. 
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Ангелова посочи като положителни примери за намаляването на сивия сектор туризма, строителството и селското 
стопанство с въведените миналата година еднодневни трудови договори. На другия полюс са минно-геоложката 
промишленост и дърводобивът.  
Целия разговор може да видите във видеото на Bloomberg TV Bulgaria. 
 
BG on air 
 
√ Българската икономика отново започва да „изсветлява” 
 
Ограничаването на сивия сектор не само пълни хазната, а подобрява бизнес средата, посочи Владислав Горанов. 
След кратко прекъсване българската икономика отново започва да "изсветлява", показва традиционното проучване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Данните разкриват, че стойността на композитния индекс "Икономика на светло" се увеличава значително през 2015 г. до 
69,14 пункта. Година по-рано стойността му беше 67,38 пункта. 
Подобряването на ситуацията до голяма степен се дължи на мерките на правителството, смятат от Асоциацията. Част от 
тях представи финансовият министър Владислав Горанов. 
Той посочи, че само от мярката за обратно начисляване на ДДС при зърнените култури, въведена в края на 2014 г., 
приходите в бюджета са по около 200 млн. лева годишно. 
Горанов даде данни за ръст на приходите от акцизи през тази година - с 8,2% по отношение на горивата и от 23 на сто за 
тютюневите изделия. 
За първите пет месеца на годината в хазната са влезли 851 млн. лева от акцизи от горива, 874 млн. лева от акцизите от 
тютюневи изделия, както и 105 млн. лева от акцизи на алкохол. При алкохолните напитки ръстът на приходите от акцизи 
е в рамките на 5,7 на сто. 
Ограничаването на плащанията в брой е гаранция за намаляване на възможността за избягване на плащането на данъци, 
каза още Горанов и предложи лимитите да бъдат затегнати още през следващите години. От началото на 2016 г. в брой 
може да се заплащат стоки и услуги до 5 хил. евро. 
Сериозен ефект има и премахването на възможността документирането на продажби да се извършва с билети. Една 
мярка, на пръв поглед незначителна, е дала по-добър оперативен контрол, смята Горанов. 
Финансовият министър отчете и успеха на "въвличането" на гражданите в борбата със сивия сектор - чрез лотарията с 
касови бонове, организирана от Националната агенция за приходите (НАП). 
Но "пълненето на фиска" е само едната позитивна страна на ограничаването на контрабандата. От друга страна се 
подобрява качеството на бизнес средата и конкурентоспособността, категоричен е Горанов. 
Той посочи още, че очаква бюджетен излишък от 3,5% от прогнозирания брутен вътрешен продукт (БВП) през първото 
полугодие. 
Продължението на материала четете в Investor.bg 
 
Сега 
 
√ Цацаров: Най-корумпирани са търговските съдии 
 
Финансовият министър се похвали с ръст на приходите от акцизи.  
В обичайния си стил премиерът се оплака, че имал много работа срещу сивата икономика. "Корупцията в съдебната 
система, колкото и общественото мнение да счита, че е съсредоточена в територията на наказателното правосъдие, е 
съсредоточена най-вече в търговското." Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров вчера на конференция, посветена 
на борбата със сивата икономика. Тя бе организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
която раздаде годишните си награди "Икономика на светло". 
Цацаров разкритикува работата на контролните органи, но оправда чиновниците с липсата на добри закони. "Понякога 
се чудя кой от санкциониращите органи какво точно прави. За да си отговоря, се налага да чета устройствените им 
правилници", каза той. "Сивият сектор съществува, защото знае, че неговото нарушение може да бъде констатирано, 
санкционирано, но докато дойде време да плати за това нарушение ще мине толкова време, че в крайна сметка ще 
обяви регистрираното с капитал 2 лева дружество в несъстоятелност или просто няма да бъде намерен на адреса, който 
е посочен." 
Главният прокурор не пропусна да си посочи алиби - срещу сивия сектор първо трябвало да противодействат 
контролните органи, МВР и ДАНС и чак накрая прокуратурата. 
За разлика от него финансовият министър Владислав Горанов заля публиката с положителни новини. От началото на 
годината приходите от акцизите от горива са се повишили с 8.2%, а тези от тютюневи изделия са нараснали с 23 на сто. 
Увеличение от 5.7% има и при постъпленията от акцизи при алкохолните напитки. Данните показват, че икономиката 
изсветлява и през 2015 г. индексът й в традиционното годишно проучване на АИКБ вече е 69.14 пункта. Година по-рано 
стойността му беше 67.38 пункта.  
Премиерът Бойко Борисов не пропусна да се похвали, че от началото на годината са събрани с 1.4 млрд. лв. повече 
приходи в резултат от противодействието на сивата икономика и контрабандата. Той не пропусна да подчертае и 
заслугите си - още като главен секретар на МВР полагал "големи усилия за междуинституционална съпричастност към 
даден проблем".  
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"Не може да си представите какво усилие коства да накараш митниците да си дадат данните на ГДБОП или ГДБОП на 
полицията, или данъчните на ГДБОП или обратното. Съпротива, все едно дете от майка откъсваш, за техните 
информационни системи", оплака се премиерът, сякаш друг, а не той командва изпълнителната власт.  
Борисов не подмина и любимата си тема - за връзката между добавките на пенсионерите и строителството на пътища. 
"Само тази година са отишли над 200 млн. лв. за пенсионерите", натякна им той. 
 
Bg vesti net Кърджали 
 
√ Цацаров посочи къде е най-голямата корупция в съдебната система 
 
Къде в съдебната система има най-много корупция - най-вече в търговското право и търговското правосъдие. Това беше 
оценката, която даде главният прокурор Сотир Цацаров по време на конференцията на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), която раздаде годишните си награди "Икономика на светло". 
Според Цацаров при наказателното право корупцията далеч не е толкова, но общественото мнение е съсредоточено 
точно там. Главният прокурор разкритикува работата на контролните органи, но оправда чиновниците с липсата на добри 
закони, пише в. "Сега". 
"Понякога се чудя кой от санкциониращите органи какво точно прави. За да си отговоря, се налага да чета устройствените 
им правилници", каза той. "Сивият сектор съществува, защото знае, че неговото нарушение може да бъде констатирано, 
санкционирано, но докато дойде време да плати за това нарушение ще мине толкова време, че в крайна сметка ще 
обяви регистрираното с капитал 2 лева дружество в несъстоятелност или просто няма да бъде намерен на адреса, който 
е посочен." 
Главният прокурор не пропусна да си посочи алиби за неефективността на цялата съдебна система - срещу сивия сектор 
първо трябвало да противодействат контролните органи, МВР и ДАНС и чак накрая прокуратурата. 
Източник: http://www.actualno.com 
 
Всичко за Първомай 
 
√ Цацаров посочи къде е най-голямата корупция в съдебната система 
 
Къде в съдебната система има най-много корупция - най-вече в търговското право и търговското правосъдие. Това беше 
оценката, която даде главният прокурор Сотир Цацаров по време на конференцията на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), която раздаде годишните си награди "Икономика на светло". 
Според Цацаров при наказателното право корупцията далеч не е толкова, но общественото мнение е съсредоточено 
точно там. Главният прокурор разкритикува работата на контролните органи, но оправда чиновниците с липсата на добри 
закони, пише в. "Сега". 
"Понякога се чудя кой от санкциониращите органи какво точно прави. За да си отговоря, се налага да чета устройствените 
им правилници", каза той. "Сивият сектор съществува, защото знае, че неговото нарушение може да бъде констатирано, 
санкционирано, но докато дойде време да плати за това нарушение ще мине толкова време, че в крайна сметка ще 
обяви регистрираното с капитал 2 лева дружество в несъстоятелност или просто няма да бъде намерен на адреса, който 
е посочен." 
Главният прокурор не пропусна да си посочи алиби за неефективността на цялата съдебна система - срещу сивия сектор 
първо трябвало да противодействат контролните органи, МВР и ДАНС и чак накрая прокуратурата. 
 
Новини дир.бг 
 
√ Цацаров посочи къде е най-голямата корупция в съдебната система 
 
Къде в съдебната система има най-много корупция - най-вече в търговското право и търговското правосъдие. Това беше 
оценката, която даде главният прокурор Сотир Цацаров по време на конференцията на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), която раздаде годишните си награди "Икономика на светло". 
Според Цацаров при наказателното право корупцията далеч не е толкова, но общественото мнение е съсредоточено 
точно там. Главният прокурор разкритикува работата на контролните органи, но оп... 
 
Actualno.com 
 
√ Цацаров посочи къде е най-голямата корупция в съдебната система 
 
Къде в съдебната система има най-много корупция - най-вече в търговското право и търговското правосъдие. Това беше 
оценката, която даде главният прокурор Сотир Цацаров по време на конференцията на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), която раздаде годишните си награди "Икономика на светло". Според Цацаров при 
наказателното право корупцията далеч не е толкова, но общественото мнение е съсредоточено точно там. Главният 
прокурор разкритикува работата на контролните органи, но оправда чиновниците с липсата на добри закони, пише в. 
"Сега". "Понякога се чудя кой от санкциониращите органи какво точно прави. За да си отговоря, се налага да чета 

http://www.actualno.com/
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устройствените им правилници", каза той. "Сивият сектор съществува, защото знае, че неговото нарушение може да бъде 
констатирано, санкционирано, но докато дойде време да плати за това нарушение ще мине толкова време, че в крайна 
сметка ще обяви регистрираното с капитал 2 лева дружество в несъстоятелност или просто няма да бъде намерен на 
адреса, който е посочен." Главният прокурор не пропусна да си посочи алиби за неефективността на цялата съдебна 
система - срещу сивия сектор първо трябвало да противодействат контролните органи, МВР и ДАНС и чак накрая 
прокуратурата. 
 
Хасково нет 
 
√ Цацаров посочи къде е най-голямата корупция в съдебната система 
 
Къде в съдебната система има най-много корупция - най-вече в търговското право и търговското правосъдие. Това беше 
оценката, която даде главният прокурор Сотир Цацаров по време на конференцията на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), която раздаде годишните си награди "Икономика на светло". 
Според Цацаров при наказателното право корупцията далеч не е толкова, но общественото мнение е съсредоточено 
точно там. Главният прокурор разкритикува работата на контролните органи, но оправда чиновниците с липсата на добри 
закони, пише в. "Сега". 
"Понякога се чудя кой от санкциониращите органи какво точно прави. За да си отговоря, се налага да чета устройствените 
им правилници", каза той. "Сивият сектор съществува, защото знае, че неговото нарушение може да бъде констатирано, 
санкционирано, но докато дойде време да плати за това нарушение ще мине толкова време, че в крайна сметка ще 
обяви регистрираното с капитал 2 лева дружество в несъстоятелност или просто няма да бъде намерен на адреса, който 
е посочен." 
Главният прокурор не пропусна да си посочи алиби за неефективността на цялата съдебна система - срещу сивия сектор 
първо трябвало да противодействат контролните органи, МВР и ДАНС и чак накрая прокуратурата. 
 
Съдебни новини 
 
√ Цацаров посочи къде в съдебната система има най-много корупция (избрана) 
 
Къде в съдебната система има най-много корупция - най-вече в търговското право и търговското правосъдие. Това беше 
оценката, която даде главният прокурор Сотир Цацаров по време на конференцията на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), която раздаде годишните си награди "Икономика на светло". Според Цацаров при 
наказателното право корупцията далеч не е толкова, но общественото мнение е съсредоточено точно там. Главният 
прокурор разкритикува работата на контролните органи, но оправда чиновниците с липсата на добри закони, пише в. 
"Сега". "Понякога се чудя кой от санкциониращите органи какво точно прави. За да си отговоря, се налага да чета 
устройствените им правилници", каза той. "Сивият сектор съществува, защото знае, че неговото нарушение може да бъде 
констатирано, санкционирано, но докато дойде време да плати за това нарушение ще мине толкова време, че в крайна 
сметка ще обяви регистрираното с капитал 2 лева дружество в несъстоятелност или просто няма да бъде намерен на 
адреса, който е посочен." Главният прокурор не пропусна да си посочи алиби за неефективността на цялата съдебна 
система - срещу сивия сектор първо трябвало да противодействат контролните органи, МВР и ДАНС и чак накрая 
прокуратурата. 
 
news.bg 
 
√ Да се унищожи сивата икономика, а не да се свива, призова Цацаров 
 
Тенденцията за изсветляване на българската икономика е възстановена убедително. Този извод направи проф. д-р 
Стефан Петранов, ръководител на екипа, работил по създаването на Композитния индекс "Икономика на светло", който 
проследява тенденциите в сивия сектор и измененията през годините. 
Данните сочат, че до 2013 г. икономиката изсветлява. През 2014 г. има влошаване от тази гледна точка, а през 2015 г. се 
възстановява тенденцията за изсветляване. 
Общата стойност на индекса през 2014 г. е бил а 67,38, а през 2015 г. - 69,14. Имаме изсветляване на икономиката от 
гледна точка на събиране на ДДС, акцизите за алкохола и тютюневите изделия. 
Данните бяха представени на международна кръгла маса "Икономика на светло". На форума присъстват и 
работодателски организации от Централна и Източна Европа и Азия, обединени в Международния координационен 
съвет на организациите на работодателите (МКСОР). 
Сивият сектор ощетява фиска, констатира председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев. По този начин има натиск за увеличаване на данъците на съвестните данъкоплатци. Велев подчерта, 
че сивата икономика води до нелоялна конкуренция и е необходимо общо усилие за справяне с това явление. По груби 
изчисления с ограничаването на сивата икономика има потенциал да добавяме между 500 млн. и 1 млрд. лв. годишно в 
бюджета. 
2/3 от сивия сектор се бори от тези, които са на първа линия, а там са контролните органи. Това заяви главният прокурор 
Сотир Цацаров по време на икономическия форум. 
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Според него има две основните посоки за противодействие на сивия сектор, като на първо място това са икономическите 
лостове, свързани с данъчната политика. 
Сивият сектор трябва да бъде унищожаван, той не може да бъде свиван, подчерта Цацаров. Процесът на унищожение 
обаче е дълъг, предупреди той. 
От нарушението до влизането в сила на акта средният период е 1,5 години. Причината е в административно-
наказателния процес. 
"Трябва да въоръжим контролните органи с такъв административно-наказателен процес, който да скъси времето между 
санкцията и нарушението", предупреди Цацаров. 
 
Moreto.net 
 
√ Да се унищожи сивата икономика, а не да се свива, призова Цацаров 
 
Тенденцията за изсветляване на българската икономика е възстановена убедително. Този извод направи проф. д-р 
Стефан Петранов, ръководител на екипа, работил по създаването на Композитния индекс "Икономика на светло", който 
проследява тенденциите в сивия сектор и измененията през годините. 
Данните сочат, че до 2013 г. икономиката изсветлява. През 2014 г. има влошаване от тази гледна точка, а през 2015 г. се 
възстановява тенденцията за изсветляване. 
Общата стойност на индекса през 2014 г. е бил а 67,38, а през 2015 г. - 69,14. Имаме изсветляване на икономиката от 
гледна точка на събиране на ДДС, акцизите за алкохола и тютюневите изделия. 
Данните бяха представени на международна кръгла маса "Икономика на светло". На форума присъстват и 
работодателски организации от Централна и Източна Европа и Азия, обединени в Международния координационен 
съвет на организациите на работодателите (МКСОР). 
Сивият сектор ощетява фиска, констатира председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев. По този начин има натиск за увеличаване на данъците на съвестните данъкоплатци. Велев 
подчерта, че сивата икономика води до нелоялна конкуренция и е необходимо общо усилие за справяне с това 
явление. По груби изчисления с ограничаването на сивата икономика има потенциал да добавяме между 500 млн. и 1 
млрд. лв. годишно в бюджета. 
2/3 от сивия сектор се бори от тези, които са на първа линия, а там са контролните органи. Това заяви главният прокурор 
Сотир Цацаров по време на икономическия форум. 
Според него има две основните посоки за противодействие на сивия сектор, като на първо място това са икономическите 
лостове, свързани с данъчната политика. 
Сивият сектор трябва да бъде унищожаван, той не може да бъде свиван, подчерта Цацаров. Процесът на унищожение 
обаче е дълъг, предупреди той. 
От нарушението до влизането в сила на акта средният период е 1,5 години. Причината е в административно-
наказателния процес. 
"Трябва да въоръжим контролните органи с такъв административно-наказателен процес, който да скъси времето между 
санкцията и нарушението", предупреди Цацаров. 
 
Днес 
 
√ Икономиката ни – все „по-светла“ 
 
Горанов доволен: Хазната се пълни, бизнес средата е по-добра. 
След кратко прекъсване българската икономика отново започва да "изсветлява", показва традиционното проучване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Данните разкриват, че стойността на композитния индекс "Икономика на светло" се увеличава значително през 2015 г. до 
69,14 пункта. Година по-рано стойността му беше 67,38 пункта. 
Подобряването на ситуацията до голяма степен се дължи на мерките на правителството, смятат от Асоциацията. Част от 
тях представи финансовият министър Владислав Горанов. 
Той посочи, че само от мярката за обратно начисляване на ДДС при зърнените култури, въведена в края на 2014 г., 
приходите в бюджета са по около 200 млн. лева годишно. 
Горанов даде данни за ръст на приходите от акцизи през тази година - с 8,2% по отношение на горивата и от 23 на сто за 
тютюневите изделия. 
За първите пет месеца на годината в хазната са влезли 851 млн. лева от акцизи от горива, 874 млн. лева от акцизите от 
тютюневи изделия, както и 105 млн. лева от акцизи на алкохол. При алкохолните напитки ръстът на приходите от акцизи 
е в рамките на 5,7 на сто. 
Ограничаването на плащанията в брой е гаранция за намаляване на възможността за избягване на плащането на данъци, 
каза още Горанов и предложи лимитите да бъдат затегнати още през следващите години. От началото на 2016 г. в брой 
може да се заплащат стоки и услуги до 5 хил. евро. 
Сериозен ефект има и премахването на възможността документирането на продажби да се извършва с билети. Една 
мярка, на пръв поглед незначителна, е дала по-добър оперативен контрол, смята Горанов. 
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Финансовият министър отчете и успеха на "въвличането" на гражданите в борбата със сивия сектор - чрез лотарията с 
касови бонове, организирана от Националната агенция за приходите (НАП). 
Но "пълненето на фиска" е само едната позитивна страна на ограничаването на контрабандата. От друга страна се 
подобрява качеството на бизнес средата и конкурентоспособността, категоричен е Горанов. 
Той посочи още, че очаква бюджетен излишък от 3,5% от прогнозирания брутен вътрешен продукт (БВП) през първото 
полугодие. 
Продължението на материала четете в Investor.bg 
 
Banks.dir.bg 
 
√ Кои са победителите в конкурса "Икономика на светло" за 2015 година 
 
На тържествена церемония снощи бяха връчени наградите в конкурса "Икономика на светло", организиран за трета 
поредна година от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Националния център Икономика на 
светло. Oще... 
 
Новини дир.бг 
 
√ Кои са победителите в конкурса "Икономика на светло" за 2015 година 
 
На тържествена церемония снощи бяха връчени наградите в конкурса "Икономика на светло", организиран за трета 
поредна година от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Националния център Икономика на 
светло. 
 
Инфосток 
 
√ Кои са победителите в конкурса "Икономика на светло" за 2015 година 
 
На тържествена церемония снощи бяха връчени наградите в конкурса "Икономика на светло", организиран за трета 
поредна година от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Националния център "Икономика на 
светло". 
В категорията за "Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция" наградата бе присъдена на Мартин Димитров, Делян Добрев и Петър Кънев - народни 
представители в 43-то Народно събрание на Република България - за нормотворческите им инициативи през 2015 г. за 
приемане на законодателство в посока на ограничаване на неформалната икономика. Наградата на народния 
представител Делян Добрев (на снимката) връчи министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. 
Останалите номинирани бяха Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ) - за дългогодишната им 
работа по ограничаване на неформалната икономика и измамите в областта на квалификацията на автомобилистите, в 
това число при издаването на свидетелства за управление на моторни превозни средства, Българска асоциация на 
малинопроизводителите - за техния принос като инициатори на приемането на промените в Кодекса на труда, направили 
възможно въвеждането на така наречените "еднодневни трудови договори" и Людмила Петкова - директор на дирекция 
"Данъчна политика" в Министерство на финансите на Република България - за цялостния принос на дирекция "Данъчна 
политика" към МФ за превенция и ограничаване на сивата икономика. 
Призът за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика отиде при Канна Рачева - журналист в телевизия БТВ - за разследваща журналистика и принос при разкриване 
на корупционни практики - за журналистическо разследване за незаконната сеч "Гор(с)ка реалност" и за резултатите от 
12 годишен авторски журналистически интерес, насочен към разкриване на сивите практики в дърводобива. Наградата 
връчи президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Признание с номинации в тази категория получиха още 
електронният сайт Bivol.bg - за смелостта и липсата на цензура при осигуряването на трибуна за публикуване на 
документи, уличаващи политически и икономически кръгове в незаконни или обществено неприемливи икономически 
практики, електронният сайт Investor.bg - за задълбочен анализ на икономическите и обществено-политическите 
процеси, свързани с формирането на сиви практики, както и News.bg - за обективно отразяване на сиви практики и 
активна позиция по отношение на ограничаване на неформалната икономика. 
В категорията "Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата" първото място спечели Агенция "Митници" - за отчетени рекордно високи нива на 
събираемост през 2015 г. и постигнати успехи в борбата с митническите и данъчните измами и контрабандата. Наградата 
връчи председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев. 
Номинирани в тази категория бяха още Министерски съвет на Република България - за подобряване на достъпа до 
обществена информация и широкообхватно въвеждане на т.н. "отворени данни" - нормативен акт "Изменения и 
допълнения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)", Министерство на финансите на Република България 
- за промяна в режима на деклариране и определяне на данъка върху превозните средства - нормативен акт "Изменения 
и допълнения в Закона за местните данъци и такси" и отново Министерство на финансите на Република България - за 
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промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и присъединяването на Република България към 
международните инициативите за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. 
Победителите в трите категории бяха излъчени чрез тайно гласуване на 100 членно експертно жури. Целта на конкурса е 
да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и 
личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ се стреми да повиши 
обществената нетърпимост към сивите практики, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да 
популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Номинациите за конкурса бяха определени чрез отворена обществена анкета през месеците април и май. 
Наградите "Икономика на светло" са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната 
икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, 
бизнесмени и политици за подобряване и развитие на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика в страната. 
 
Инфосток 
 
√ Мерките срещу сивата икономика донесли 1,4 млрд. лв. повече приходи в бюджета 
 
От началото на годината 1,4 млрд. лв. повече приходи има в бюджета в резултат на мерките срещу сивата икономика и 
контрабандата. Това каза министър-председателят Бойко Борисов при откриване на Международната кръгла маса 
"Икономика на светло", организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Борисов припомни, че всяка сряда се събират в Министерски съвет министри, шефове на служби, данъчни, митници и 
главният прокурор и анализират извършеното през седмицата. "Говорим какви са приходите, какво е направено и какво 
се планира за следващата седмица. Не мога да си представя как щяхме да се справим без този резултат, да разплащаме, 
да строим, да подпомагаме, да даваме толкова много пари и за образование, и за армия, и за полиция, и за 
здравеопазване", коментира премиерът. По думите му същото ще се случи и в сферата на туризма. Всяка седмица по 
курортите има агенти под прикритие, които събират касовите бонове по заведения. Над 10 пъти се вдигнаха приходите в 
последните две седмици, отбеляза премиерът. Той беше категоричен, че правителството има волята да докара докрай 
тази борба, защото тя гарантира и допълнителни средства за пенсионерите по празниците. 
Премиерът подчерта особеното си задоволство, че тези добри резултати са постигнати на фона на световна 
икономическа криза и отбеляза, че генерираните бюджетни приходи са позволили да се направят инвестиции за 
подобрение на инфраструктурата. 
Министърът на финансите г-н Владислав Горанов представи предприеманите мерки в борбата с неформалната 
икономика от страна на ръководеното от него ведомство през изминалата година. "Положихме сериозни усилия за 
повишаване на събираемостта на приходите и предприехме редица действия за това, на първо място законодателни", 
подчерта в началото на изказването си той. Министърът на финансите очерта конкретно постигнати резултати по 
отношение на фискалната дисциплина и поставените високи стандарти за данъчна прозрачност. В заключение той 
отбеляза важността на създаването на по-конкуренна среда и подобряването на качеството на правене на бизнес като 
основни фактори в борбата с неформалната икономика. 
Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова очерта разискваните проблеми в светлината на 
легализирането на пазара на труда. Тя изреди постигнатите успехи на министерството по отношение на спада на 
безработицата и ръста на заетостта, както и в реформата на трудовата експертиза. Министър Русинова заключи, че вижда 
бъдещата устойчивост на постигнатите успехи в светлината на партньорство, диалог и конкретни предложения в сферата 
на законодателството, за да се прекратят напълно сивите трудови практики 
Главният прокурор Сотир Цацаров представи мерките, предприемани от страна на Прокуратурата за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика. Той подчерта, че в последно време се наблюдава добро взаимодествие на 
институциите, свързани с борбата със сивата икономика. По думите на главния прокурор, отношение към този проблем 
има не само прокуратурата като част от съдебната система, но и търговското правосъдие, което трябва да бъде 
прозрачно и предвидимо, за да гарантира нормална среда за съществуване на бизнеса. 
Проф. д-р Стефан Петранов представи новата стойност за 2015 г. на показателя за измерване на светлата икономика в 
България - Композитен индекс "Икономика на светло". Стойността на измерителя е най-висока до момента от началото 
на изчисляването му - 69.14 пункта. Тази висока стойност на светлата част от икономиката отразява не само обективни 
положителни явления и процеси, които се отчитат от статистическия подиндекс, но и положителна промяна в оценките 
на бизнеса и работниците и служителите за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от 
социологическия подиндекс на Композитния индекс. 
Основните причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс "Икономика на светло" през 
2015 г. са две групи: 
Вътрешни: 
- Връщане към политическата стабилност - приключи периодът на несигурност, през който управляваха три правителства, 
едно от които - служебно и се проведоха избори за европейски и български парламент. Създадено беше относително 
устойчиво парламентарно мнозинство; 
- Финансовата стабилност - отшумява банковата криза след фалита на Корпоративна търговска банка; 
- Предприети са редица мерки за подобряване на бизнес средата в страната и за ограничаване на "сивата" икономика. 
Външни: 
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- Стихване на истерията около дълговата криза в Гърция и възможността за "Грекзит"; 
- Сключването на вторите Мински споразумения и относителното затишие на бойните действия в Източна Украйна - 
Донецка и Луганска област; 
- Известни признаци за излизане от икономическата криза в ЕС и в България, увеличаване на обема на износа. 
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че борбата със сивата икономика е основен приоритет на българската 
държава, на социалните партньори и на всички активни представители на гражданското общество. Същевременно, 
неформалната икономика е сериозен проблем от световен мащаб, с преодоляването на който са ангажирани както 
политици, така и бизнес организации на международно ниво. Г-н Велев очерта методичните усилия, които АИКБ 
полага в борбата със сивия сектор и сподели, че тази тема ще бъде сред приоритетите на Асоциацията и през 
следващата година. 
Една от най-популярните и резултатни инициативи в тази насока са ежегодните награди "Икономика на светло", които 
АИКБ връчва. По-късно тази вечер на тържествена церемония ще бъдат обявени победителите за 2015 г. 
Гледната точка на чуждестранните представители по темата изразиха Александър Шохин, президент на Руския съюз на 
индустриалците и предприемачите и Гагик Макарян, председател на Републиканския съюз на работодателите на 
Армения. Тезите, които те застъпиха, бяха поредното доказателство, че сивата икономика е международен проблем и че 
няма разлика в оценката й като негативен фактор, оказващ пагубно влияние върху бизнес-средата в международен 
мащаб. 
Участниците в Международната кръгла маса "Икономика на светло" се обединиха около тезата, че пораженията, които 
сивият сектор нанася са безспорни - изкривява конкурентната среда, ощетява бюджета, подкопава обществените 
системи - на здравеопазването, на образованието, пенсионната, оказва негативно влияние върху икономическия растеж 
и разкриването на нови работни места. Предприемането на адекватни и целенасочени действия за ограничаване на 
сивите практики и стимулиране на изрядно, законно поведение от страна на стопанските субекти и гражданите изисква 
устойчива промяна в обществените нагласи и е възможно само при целенасочени и координирани действия на държава, 
социални партньори и всички заинтересовани страни, включително и на международно ниво. 
 
Banks.dir.bg 
 
√ Мерките срещу сивата икономика донесли 1,4 млрд. лв. повече приходи в бюджета 
 
От началото на годината 1,4 млрд. лв. повече приходи има в бюджета в резултат на мерките срещу сивата икономика и 
контрабандата. Това каза министър-председателят Бойко Борисов при откриване на Международната кръгла маса 
Икономика на светло, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Oще... 
 
Новини дир.бг 
 
√ Мерките срещу сивата икономика донесли 1,4 млрд. лв. повече приходи в бюджета 
 
От началото на годината 1,4 млрд. лв. повече приходи има в бюджета в резултат на мерките срещу сивата икономика и 
контрабандата. Това каза министър-председателят Бойко Борисов при откриване на Международната кръгла маса 
Икономика на светло, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
 
Novinite.bg 
 
√ Мерките срещу сивата икономика вкарали 1,4 млрд. лв. повече в бюджета 
 
От началото на годината 1,4 млрд. лв. повече приходи има в бюджета в резултат на мерките срещу сивата икономика и 
контрабандата. Това каза министър-председателят Бойко Борисов при откриване на Международната кръгла маса 
"Икономика на светло", организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Борисов припомни, че всяка сряда се събират в Министерски съвет министри, шефове на служби, данъчни, митници и 
главният прокурор и анализират извършеното през седмицата. "Говорим какви са приходите, какво е направено и какво 
се планира за следващата седмица. Не мога да си представя как щяхме да се справим без този резултат, да разплащаме, 
да строим, да подпомагаме, да даваме толкова много пари и за образование, и за армия, и за полиция, и за 
здравеопазване", коментира премиерът. По думите му същото ще се случи и в сферата на туризма. Всяка седмица по 
курортите има агенти под прикритие, които събират касовите бонове по заведения. Над 10 пъти се вдигнаха приходите в 
последните две седмици, отбеляза премиерът. Той беше категоричен, че правителството има волята да докара докрай 
тази борба, защото тя гарантира и допълнителни средства за пенсионерите по празниците. 
Премиерът подчерта особеното си задоволство, че тези добри резултати са постигнати на фона на световна 
икономическа криза и отбеляза, че генерираните бюджетни приходи са позволили да се направят инвестиции за 
подобрение на инфраструктурата. 
Министърът на финансите Владислав Горанов представи предприеманите мерки в борбата с неформалната икономика 
от страна на ръководеното от него ведомство през изминалата година. "Положихме сериозни усилия за повишаване на 
събираемостта на приходите и предприехме редица действия за това, на първо място законодателни", подчерта в 
началото на изказването си той. Министърът на финансите очерта конкретно постигнати резултати по отношение на 
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фискалната дисциплина и поставените високи стандарти за данъчна прозрачност. В заключение той отбеляза важността 
на създаването на по-конкуренна среда и подобряването на качеството на правене на бизнес като основни фактори в 
борбата с неформалната икономика. 
Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова очерта разискваните проблеми в светлината на 
легализирането на пазара на труда. Тя изреди постигнатите успехи на министерството по отношение на спада на 
безработицата и ръста на заетостта, както и в реформата на трудовата експертиза. Министър Русинова заключи, че вижда 
бъдещата устойчивост на постигнатите успехи в светлината на партньорство, диалог и конкретни предложения в сферата 
на законодателството, за да се прекратят напълно сивите трудови практики. 
Главният прокурор Сотир Цацаров представи мерките, предприемани от страна на Прокуратурата за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика. Той подчерта, че в последно време се наблюдава добро взаимодествие на 
институциите, свързани с борбата със сивата икономика. По думите на главния прокурор, отношение към този проблем 
има не само прокуратурата като част от съдебната система, но и търговското правосъдие, което трябва да бъде 
прозрачно и предвидимо, за да гарантира нормална среда за съществуване на бизнеса. 
Проф. д-р Стефан Петранов представи новата стойност за 2015 г. на показателя за измерване на светлата икономика в 
България - Композитен индекс "Икономика на светло". Стойността на измерителя е най-висока до момента от началото 
на изчисляването му - 69.14 пункта. Тази висока стойност на светлата част от икономиката отразява не само обективни 
положителни явления и процеси, които се отчитат от статистическия подиндекс, но и положителна промяна в оценките 
на бизнеса и работниците и служителите за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от 
социологическия подиндекс на Композитния индекс. 
 
БТА 
 
√ Премиерът Борисов се включи в конференция за борба със сивата икономика 
 
София, 30 юни /Христо Воденов, БТА/ Премиерът Бойко Борисов, главният прокурор Сотир Цацаров и министри се 
включиха в работа на Международна кръгла маса "Икономика на светло", организирана от Асоциация на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/. Бойко Борисов е изразил съпричастност към темата, тъй като сивата икономика за... 
За да прочетете целия текст на тази новина, трябва да сте абонирани за новините на БТА. 
 
БТА 
 
√ Ръководството на Икономическата комисия се срещна с работодателски организации 
 
София, 1 юли /Яна Аладжова, БТА/ Председателят и заместник-председателят на Комисията по икономическа политика и 
туризъм Петър Кънев и Даниела Савеклиева се срещнаха в парламента с членове на ръководството на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/ и на Международния координационен съвет на организациите на 
работодателите /МКСОР... 
За да прочетете целия текст на тази новина, трябва да сте абонирани за новините на БТА. 
 
Капитал 
 
√ Сивата икономика се е свила през 2015 г. 
 
Подобрението се дължи на повечето данъчни приходи.  
Делът на сивата икономика в България е намалял до малко над 31% през 2015 г. Това показва индексът "Икономика на 
светло", изготвян всяка година от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Национален център 
"Икономика на светло". Година по-рано измерителят отчете първото си свиване, което експертите обясниха с 
политическата криза, проблемите във финансовия сектор и липсата на ефективно действащи приходни агенции. Сега 
тези фактори отсъстват, а основна причина за подобрението е по-голямата събираемост на ДДС и акцизи. Остават обаче 
проблемите с неформалната заетост, която според данните се е увеличила през миналата година. 
Расте сивият сектор и при търговията на България с държавите от Европейския съюз. Според проф. Стефан Петранов, 
който участва в изготвянето на индекса, това влошаване се дължи на факта, че данните за износа все още са 
предварителни и предстоят многократни ревизии. "Очаквам през есента, когато ще имаме точните данни, този 
компонент също да отчете ръст", обясни Петранов. 
Подобряване 
Индексът се изготвя за шеста поредна година, като за този период делът на неформалната икономика се е свил с около 5 
процентни пункта. Единственото увеличение беше отчетено през 2014 г. Тази година се подобрява както статистическият 
компонент, така и социологическият, като те имат равно тегло в общия индекс. "Това означава, че освен количественото 
подобрение имаме и подобрение в представите на работодателите и служителите", каза Петранов. 
"Сивият сектор може да доведе до увеличаване на данъците на изрядните данъкоплатци, а, от друга страна, нарушава 
конкуренцията", каза Васил Велев, председател на АИКБ. По неговите думи всяка година бюджетът губи между 500 
млн. и 1 млрд. лв. заради неформалната икономика. Той също така каза, че ръстът на приходите през миналата 
година не се дължи само на съживяването на икономиката, но и на мерките, взети от правителството. 
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С най-голяма тежест в статистическия компонент са косвените данъци – ДДС и акцизи. Данните за изпълнението на 
бюджета за 2015 г. показват, че от данъка върху добавената стойност са събрани 6.5% повече, а от акцизи – 12% повече. 
Според финансовия министър Владислав Горанов добрите резултати от данъчните постъпления се дължат в голямата си 
част на мерките, които са взети в последните две години. Той изтъкна удължаването на срока на действие на мярката за 
обратно начисляване на ДДС при зърнените култури, която по неговите думи носи по около 200 млн. лв. годишно на 
бюджета. 
От началото на миналата година правителството въведе и физическия контрол върху движението на стоки с висок 
фискален риск. "Проверили сме над 280 хил. превозни средства и сме проследили 895 хил. тона рискови стоки", каза 
Горанов. Тази мярка по неговите думи е довела до увеличаване на данъчната основа при тези стоки с над 16%. Сред 
другите изтъкнати мерки са ограничаването на плащанията в брой до 10 хил. лв., по-строгият контрол върху търговията с 
течни горива и ограничаването на възможността билетът да бъде единствен фискален документ при продажби на услуги. 
"Имаше случаи, в които с билет за баня се продаваха услуги в увеселителни паркове", каза министърът. 
Къде не е добре 
Най-тревожно според проф. Стефан Петранов е влошаването при заетостта. Изследването показва, че неформалната 
заетост расте. "Увеличението се дължи на повишаването на минималните осигурителни доходи и на минималната 
работна заплата", смята той. Според него рязкото увеличение с по над 10% на година създава мотив на работодателите и 
на служителите да прибягват към сиви практики. Други проблеми са неиздаването на касови бележки в сферата на 
услугите и обществените поръчки. 
Петранов също така смята, че свиването на сивия сектор може да се случва с много по-бързи темпове, но има 
"задържащи фактори". Такива според него са липсата на реформи в ключови сектори – енергетика, МВР, образование, 
здравеопазване, трудовата и здравната експертиза, инвалидизацията на работниците. "Разбира се, трябва да сме наясно, 
че реформите не могат да се случат за ден, месец и дори година. Срещу тях винаги ще има съпротива, има засегнати 
страни и заинтересовани страни. Но трябва да се правят стъпки", смята Стефан Петранов. 
В анализа се посочва, че освен вътрешните проблеми срещу по-бързото изсветляване на икономиката действат и външни 
фактори. Такива са руското ембарго и войната в Сирия, която предизвика бежанската вълна в Европа. "Това фокусира 
вниманието на обществото и институциите върху проблемите на сигурността, а не толкова върху чисто икономическите 
процеси", добавя проф. Петранов. 
Владислав Горанов: Дефицитът ще е далеч под 2% 
Дефицитът по консолидирания бюджет ще бъде много под заложените 2% от БВП. Това обяви финансовият министър 
Владислав Горанов по време на представянето на индекса "Икономика на светло". "Рано е още да се каже колко, но ще е 
далеч от 2%", каза министърът. Той обяви също, че бюджетният излишък към полугодието е вече 3.5% от БВП, или 3.1 
млрд. лв. Резултатът според него се дължи на мерките, които са предприети през последната година и половина срещу 
неформалната икономика. 
 
Новини дир.бг 
 
√ Сивата икономика се е свила през 2015 г. 
 
Подобрението се дължи на повечето данъчни приходи. 
Делът на сивата икономика в България е намалял до малко над 31% през 2015 г. Това показва индексът "Икономика на 
светло", изготвян всяка година от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Национален център 
"Икономика на светло". 
 
ПИК 
 
√ То да видиш! За първи път имаме ниво на безработицата под средното европейско 
 
За пръв път през април месец тази година имаме 7.1% ниво на безработица, под средното европейско в сравнение със 7-
годишния период назад. Това заяви днес на международния форум "Икономика на светло" социалният министър 
Зорница Русинова, организиран от АИКБ, на който участие взеха премиерът Бойко Борисов, както и министърът на 
финансите Владислав Горанов, главният прокурор Сотир Цацаров, партньори от чужбина и експерти, съобщава БГНЕС. 
Също за първи път през последните две години можем да кажем, че имаме ръст с около 20 500 човека на година на 
заетите лица или с 1.3 пункта се увеличава коефициента на заетостта, отбеляза Русинова. Според нея борбата със сивата 
икономика и пазара на труда са взаимно свързани и резултатите от всички мерки, които правителството прилага в 
последните 2 години, дават своя резултат. 
Увеличава се и броят на еднодневните договори, което е добра мярка да намаляване на сивата икономика, продължи тя. 
От началото на годината има общо 111 000 еднодневни трудови договори. И предстои да се оптимизира прилагането им, 
за да се създаде ясна, прозрачна процедура за земеделските производители. 
Реформата в трудовата експертиза е на масата на министъра - важна реформа, която би променила коренна пазара на 
труда и социалната система в помощ на хората с увреждания, подчерта Русинова. 
Съвместната работа с Главната инспекция на труда и НАП е добра, ще увеличим инспекторите, за да засилим 
контролната дейност, посочи тя. Ще изсветлее още работата на черно, за да има по-високи доходи на хората в България, 
подчерта социалният министър. 
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Капитал 
 
√ Владислав Горанов: Дефицитът ще е далеч под 2% 
 
Дефицитът по консолидирания бюджет ще бъде много под заложените 2%. Това обяви финансовият министър Владислав 
Горанов по време на представянето на индекса "Икономика на светло", изготвян всяка година от Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) и Национален център "Икономика на светло". "Рано е още да се каже колко, но ще е 
далеч от 2%", каза министърът. Той обяви също, че бюджетният излишък към полугодието е вече 3.5% от БВП, или 3.1 
млрд. лв. Резултатът според него се дължи на мерките, които са предприети през последната година и половина срещу 
неформалната икономика. 
 
Министерство на финансите 
 
√ Владислав Горанов: Очакваме около 3,5 % излишък в бюджета за първото полугодие на 2016 г. 
 
"Очакваме около 3,5 % излишък в бюджета за първото полугодие на 2016 г., това е доста сериозен резултат, който 
гарантира стабилизирането на публичните финанси. Така, след като успяхме да стабилизираме и подредим финансовата 
система, отчитаме, че България се представя сравнително добре - сравнение с последните години, и то на фона на 
геополитическата и икономическата нестабилност в обкръжаваща ни среда" - това съобщи министърът на финансите 
Владислав Горанов на Международна кръгла маса "Икономика на светло", организирана от АИКБ. Той допълни, че 
бюджетът ще бъде далеч от 2 % дефицит, който е заложен в консолидираната фискална програма за тази година.  
Министър Горанов обобщи резултатите от предприетите мерки за борба със сивата икономика, които се довели до този 
резултат в изпълнението на бюджета. Най-важните от тях са въведеният от началото на януари 2014 г. механизъм за 
обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури. Министърът съобщи, че тази мярка е 
продължена до 31 декември 2018 г., а от нея отчитаме за 2015 г. и 2016 г. около 200 млн. лв. положителен ефект в 
приходната част на бюджета. Също от началото на 2014 г. е стартирала и е развита от сегашното правителство мярката, 
свързана с контрола върху физическото движение на стоки с висок фискален риск. За 2015 г. на фискалните контролни 
пунктове в страната са извършени над 280 000 проверки на транспортни средства, като на 73 000 от тях са поставени 
технически средства за контрол и е проследено движението на 895 000 тона рискови стоки от различни видове. В 
резултат на това при вътреобщностните придобивания на стоки с висок фискален риск от български юридически и 
физически лица се наблюдава увеличение на декларираната данъчна основа в размер на 605 млн. лв., увеличението е 
16,5 %. Ръстът на деклариране на всички вътреобщностните придобивания за 2015 г. е общо 17,4 %. За 2015 г. при 
сделките в страната се наблюдава увеличение на декларираната данъчна основа в размер на 7,326 млрд. лв. или 
увеличението е 4 %. Детайлна информация за резултатите от мерките можете да видите тук.  
Финансовият министър подчерта, че нашата страна има сравнително модерна финансова структура, което позволява 
допълнително ограничаване на размера на плащанията в брой, като гаранция за намаляване на възможността за 
избягването на плащанията на данъци. Той предлага тази мярка да продължи да се засилва.  
По отношение на контрола върху доставките и движението на течни горива се полагат целенасочени усилия както от 
страна на НАП, така и от Агенция "Митници" - увери Горанов. "Вчера на първо гласуване в НС беше прието изменение в 
ЗДДС, с което се въвежда механизъм за гарантиране на дължимия ДДС при търговия с горива. Освен тази мярка 
създадохме задължение за органите по приходите на НАП да уведомяват съответните компетентни органи 
(Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и др.) за 
предприемане на действия по отнемане в полза на държавата на съдовете, които са предмет на нарушението и горивата, 
съдържащи се в тях" - обясни министърът.  
Владислав Горанов съобщи и данни за приходите от акцизните стоки. По отношение на горивата за първите 5 месеца на 
т.г. АМ отчитат 8,2 % номинален ръст на приходите от акциз за горивата, като в сравнение със същия период на 2015 г. 
приходите достигат 851,5 млн. лв. и ръст от 64,4 млн. лв. Увеличава се значително и обемът на задържаните горива - за 
периода януари-май 2016 г. те са 282 тона, около 200 тона повече в сравнение с миналата година. При тютюневите 
изделия до м. май приходите от акциз са 874,3 млн. лв., като отчитаме 23 % ръст спрямо миналата година. Ръстът на 
обложените с акциз цигари е достигнал 5,3 млрд. къса, като за същия период на 2015 г. те са били 4,5 млрд. къса - с 18,7 
% е нараснал броят на обложените цигари. "Тези данни се потвърждават и от изследванията на бизнеса. От 18,1 % дял на 
нелегалните цигари в края на 2014 г., през цялата 2015 г. делът прогресивно намалява, за да достигне рекордно ниското 
ниво от 8,3 % в края на годината - това е най-ниският измерен резултат за последните 9 г. и един от най-ниските в ЕС" - 
коментира финансовият министър. Приходите от акциз от алкохол и алкохолни напитки за първите 5 месеца на годината 
отчитат увеличение от 5,7 % спрямо м.г. - приходите са достигнали 105 млн. лв. До края на м. май 2016 г. при различни 
проверки в страната са задържани над 41 000 литра високо алкохолни напитки и спирт, предназначен за тяхното 
производство. Министър Горанов посочи, че тези числа ще продължат да нарастват, защото "само за последните няколко 
дни имаме разкрити над 5 000 литра нелегален алкохол - това са количества от няколко случая от проверки на морето и 
са свързани с активизацията на летния сезон". Постъпленията от мита нарастват с 11,2 % или 7,2 млн. лв. за първите 5 
месеца от годината.  
Като добра перспектива министър Горанов оцени присъединяването на страната ни към международните инициативи на 
правителствата на държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с укриването 



20 

 

 

на данъци и отклонението от данъчно облагане - това са Глобалният форум за прозрачност и обмен на информация за 
данъчни цели; Конвенцията за административно сътрудничество по данъчни въпроси,; Многостранното споразумение 
между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки и Приобщаващата рамка за 
въвеждане на мерките по проекта за "Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби" (Плана BEPS). Той 
съобщи, че веднага след като сме се присъединили, е започнало получаването на данни - например, министърът на 
финансите на Германия е изпратил списък с банкови сметки на български физически и юридически лица, които 
германската страна е прихванала по линия на сътрудничеството с швейцарските власти - това е тема, по която органите 
по приходите у нас в момента работят, анонсира министърът на финансите.  
Министър Горанов отново заяви пред представителите на бизнеса, които участваха в кръглата маса, че МФ е отворена 
администрация към всякакви предложения, които биха могли да засилят капацитета на държавата и тя да може си 
събира приходите и да създава среда за правене на бизнес, която да е конкурентноспособна. 
 
Новини дир.бг 
 
√ Зорница Русинова: За първи път имаме ниво на безработицата под средното европейско 
 
За пръв път през април месец тази година имаме 7.1% ниво на безработица, под средното европейско в сравнение със 7-
годишния период назад. 
Това заяви днес на международния форум "Икономика на светло" социалният министър Зорница Русинова, организиран 
от АИКБ, на който участие взеха премиерът Бойко Борисов, както и министърът на финансите Владислав Горанов, 
главният прокурор Сотир Цацаров, партньори от чужбина и експерти, предаде репортер на БГНЕС. 
Също за първи път през последните две години можем да кажем, че имаме ръст с около 20 500 човека на година на 
заетите лица или с 1.3 пункта се увеличава коефициента на заетостта, отбеляза Русинова. 
Според нея борбата със сивата икономика и пазара на труда са взаимно свързани и резултатите от всички мерки, които 
правителството прилага в последните 2 години, дават своя резултат. 
Увеличава се и броят на еднодневните договори, което е добра мярка да намаляване на сивата икономика, продължи тя. 
От началото на годината има общо 111 000 еднодневни трудови договори. И предстои да се оптимизира прилагането им, 
за да се създаде ясна, прозрачна процедура за земеделските производители. 
Реформата в трудовата експертиза е на масата на министъра - важна реформа, която би променила коренна пазара на 
труда и социалната система в помощ на хората с увреждания, подчерта Русинова. Съвместната работа с Главната  
инспекция на труда и НАП е добра, ще увеличим инспекторите, за да засилим контролната дейност, посочи тя. Ще 
изсветлее още работата на черно, за да има по-високи доходи на хората в България, подчерта социалният министър. 
/БГНЕС 
 
Агенция БГНЕС 
 
√ Зорница Русинова: За първи път имаме ниво на безработицата под средното европейско 
 
За пръв път през април месец тази година имаме 7.1% ниво на безработица, под средното европейско в сравнение със 7-
годишния период назад.  
Това заяви днес на международния форум "Икономика на светло" социалният министър Зорница Русинова, организиран 
от АИКБ, на който участие взеха премиерът Бойко Борисов, както и министърът на финансите Владислав Горанов, 
главният прокурор Сотир Цацаров, партньори от чужбина и експерти, предаде репортер на БГНЕС.  
Също за първи път през последните две години можем да кажем, че имаме ръст с около 20 500 човека на година на 
заетите лица или с 1.3 пункта се увеличава коефициента на заетостта, отбеляза Русинова.  
Според нея борбата със сивата икономика и пазара на труда са взаимно свързани и резултатите от всички мерки, които 
правителството прилага в последните 2 години, дават своя резултат.  
Увеличава се и броят на еднодневните договори, което е добра мярка да намаляване на сивата икономика, продължи тя.  
От началото на годината има общо 111 000 еднодневни трудови договори. И предстои да се оптимизира прилагането им, 
за да се създаде ясна, прозрачна процедура за земеделските производители.  
Реформата в трудовата експертиза е на масата на министъра - важна реформа, която би променила коренна пазара на 
труда и социалната система в помощ на хората с увреждания, подчерта Русинова. Съвместната работа с Главната 
инспекция на труда и НАП е добра, ще увеличим инспекторите, за да засилим контролната дейност, посочи тя. Ще 
изсветлее още работата на черно, за да има по-високи доходи на хората в България, подчерта социалният министър. 
/БГНЕС 
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