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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

„Икономика на светло“ – три напълно заслужени уникални статуетки в сградата на 

Народното събрание 

 
 

На днешното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм към 43-то 

Народното събрание на РБ, председателят на УС на АИКБ Васил Велев връчи статуетките 

„Икономика на светло“ на наградените в категорията за „Личност или организация, допринесла за 

ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция”. На 

тазгодишното издание на наградите „Икономика на светло“ наградата за тази категория бе присъдена 

от 100-членното експертно жури, съставено от бизнесмени, икономисти, журналисти и ярки 

представители на гражданското общество, на Делян Добрев, Мартин Димитров и Петър Кънев за 

нормотворческите им инициативи през 2015 г. за приемане на законодателство в посока на 

ограничаване на неформалната икономика. Статуетката за наградите „Икономика на светло“ е 

уникална за всяка година и единствена за всяка категория и по тази причина на тържествената 

церемония на тримата спечелили бе връчена само една статуетка, останала при народния 

представител с най-голям стаж – Петър Кънев. Специално бяха изработени още две нови статуетки, 

които председателят на АИКБ тържествено връчи днес на Делян Добрев и Мартин Димитров.  

Васил Велев отбеляза, че борбата със сивата икономика е основна задача на българската 

държава, на социалните партньори и на всички активни представители на гражданското общество. 

Той очерта методичните усилия, които АИКБ полага в борбата със сивия сектор и сподели, че тази 

тема ще продължава да бъде сред приоритетите на Асоциацията и през следващите години. Ежегодно 

в Асоциацията и Националния център „Икономика на светло“ се изчислява Композитния индекс 

„Икономика на светло“, който измерва светлата част на икономиката, провеждат се анкети, 

консултации, обучения, оказва се съдействие при сигнали за нередности, функционира гореща 

телефонна линия, правят се предложения за законодателни промени, провежда се ежегодно и Кръгла 

маса „Икономика на светло“, която тази година се проведе и с високо ниво на национално и 

международно участие, като цикълът завършва с връчването на наградите „Икономика на светло“ за 

предходната година.  

Председателят на АИКБ изказа специална благодарност от името на 10 000 предприятия, 

членове на АИКБ, за доброто сътрудничество с Комисията по икономическа политика и туризъм, 

която изпълнява ролята на последна преграда за възпрепятстване на некоректни и неуместни 

поправки в закони, водещи до влошаване на бизнес средата. Като последни примери бяха посочени 

Закона за адвокатурата, Търговския закон и Закона за независимия финансов одит. Васил Велев 

изрази увереност, че доброто сътрудничество ще продължи в името на подобряване на бизнес 

средата в страната. 

Петър Кънев благодари за полученото високо признание и отново поздрави колегите си за 

това отличие. Мартин Димитров благодари за наградата и я прие като ангажимент за в бъдеще. Той 

напълно споделя мнението на бизнеса, че държавата не трябва да пречи на развитието на бизнес 

средата в България и да оказва пълна подкрепа на малкия и среден бизнес. Делян Добрев също изказа 

благодарност за високата оценка от престижния конкурс за наградите „Икономика на светло“, като 

сподели, че ще работи усилено в посока на ограничаване на сивите практики и подобряване на бизнес 

средата, за да защити полученото високо отличие. 

 
Повече информация за Националния конкурс за наградите „Икономика на светло“ за 2015 г. може 

да намерите на страницата на АИКБ на адрес: http://bica-bg.org/?p=3488  

http://bica-bg.org/?p=3488

