НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДИ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” ЗА 2017 Г.
Предложения за номинации
Категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на
бизнес средата“
Номинация
Мотиви за номинация
Национален
съвет
за
тристранно За активен принос при изготвяне на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и
сътрудничество на Република България
комуникиране на позициите на всички заинтересовани страни. С предложените промени се осигурява достъп до
пазара на труда на необходими специалисти от страни извън Европейския съюз по законов път.
За мотивирането на действия за намаляване на сивите практики в сферата на трудовите отношения, както и за
изобличаване на фискални нарушения по морските градове и курорти.
Министерство на финансите
За активна позиция и действия, довели до приемането на Закон за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс и на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност.
Със ЗИД на ДОПК се прецизира комплексното административно обслужване, като НАП, Агенция „Митници“ и
общините ще предоставят служебно по електронен път информация за наличие или липса на задължения, което
намалява административната тежест и рисковете от сиви практики и корупция.
Със ЗИД на ЗДДС се противодейства на лицата, които избягват регистрация по този закон при извършване на
облагаема дейност за определен период от годината. Допълва се разпоредбата за регистрация, с която данъчно
задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която могат да
направят обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на
текущия и следващия месец. Приети са изменения, свързани с облекчаване и оптимизиране на процеса на
деклариране, като се въвежда приоритетно електронно деклариране.
Комисия по енергетика към 44-тото За Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, като с новите алинеи 3 и 4 на чл. 100
Народно събрание на Република България се гарантира прозрачността на българския електроенергиен пазар. Продажбата на електрическа енергия чрез
платформите на борсовия оператор гарантира стабилността на сектора като цяло и препятства нерегламентираните
търговски практики и злоупотреби. Централизирането на първичното предлагане на електрическа енергия на
търговските платформи за продажба на БНЕБ предпоставя определянето на обективна пазарна цена на
електроенергията.
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Министерство на финансите

За осъществените промени в Закона за местните данъци и такси, активни предложения за промени в
данъчните закони, свързани с ограничаване на сивата икономика посредством прилагането на практика на
принципа „замърсителят плаща“ като мярка за стимулиране на разделното събиране, рециклирането и
компостирането на отпадъци. Това е и финансов стимул както за лицата - да намалят количеството на
генерираните отпадъци, така и за общините – да оптимизират разходите по събиране, транспортиране и третиране
на отпадъците.
Определянето на такса „битови отпадъци“ на основа на реалното количество изхвърлен отпадък , а не на основа на
стойността на активите намалява риска от сиви практики, свързани с укриване на реалната стойност на имотите.

Категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна
позиция“
Номинация
Мотиви за номинация
Асоциация
на
организациите
на За редица предприети действия, изказани позиции и становища в областта на ограничаване и превенция на
българските работодатели
неформалната икономика – рекорден брой през 2017 г. АОБР излъчи над 40 позиции, писма и становища, проведе
редица срещи, свързани с предприемане на конкретни мерки и действия за ограничаване и превенция на
неформалната икономика. Сред становищата и позициите най-ярко се открояват позицията на АОБР по механизма,
критериите и показателите за определяне на размера на минималната работна заплата в България, минималните
осигурителни доходи и механизма за определяне на възнагражденията, становището на АОБР във връзка с
общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси,
позиции и анализи за реформите в сектор „Енергетика“.
Асоциация „Активни потребители“
За популяризиране и анализ на изследването за храните с двоен стандарт в ЕС и кампаниите за осигуряване
на информираност на потребителите, техните права и борба със сивия сектор в хранителния бранш.
Асоциация „Активни потребители“ проведе кампании и популяризира проучването и анализа на изследването за
храните с двоен стандарт в ЕС. От Асоциацията са проведени редица експерименти, допълнителни проучвания върху
хранителните продукти и артикули, които да покажат на потребителите нагледно резултатите от проучването и
състоянието в България. Екипът на „Активни потребители“ всекидневно осъществява и други проучвания на услуги
и тестове на стоки, които осигуряват информираност на потребителите и защитават техните права.
Д-р Жанет Захариева, главен съветник на За принос в намирането на консенсус по редица норми на Закона за електронните съобщителни мрежи и
УС на Виваком и председател на работната физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ). Като лидер на екипа на БАККО, д-р Захариева работи активно за
група по законодателство на Българската включването на разпоредби в новия Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
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асоциация
на
кабелните
и (ЗЕСМФИ) за ефективното премахване на незаконните въздушни кабелни мрежи. До влизането в сила на ЗЕСМФИ
комуникационни предприятия (БАККО)
премахването се извършваше само по административна процедура, която е тромава и в общия случай - неефективна.
Новите разпоредби на ЗЕСМФИ предвиждат собственикът на инфраструктурата, а не общинската администрация,
да премахва незаконните въздушни мрежи, което би следвало да даде реални възможности за успех в битката с едно
от проявленията на сивата икономика в телеком-сектора - незаконните въздушни кабелни мрежи.
Ефективното правоприлагане на ЗЕСМФИ е сред ключовите предпоставки за развитие на цифровата икономика и
предоставянето на услуги за достъп до високоскоростен интернет на населението. Той транспонира Директива
2014/61/EC за намаляване разходите при разполагане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чиято
основна цел е да стимулира изграждането на необходимата инфраструктура за превръщане на ЕС в гигабитово
общество (a Gigabit Society), лидер в областта на иновациите и информационното общество.
Българска асоциация на частните
За активна и последователна позиция в защита на добрите практики за държавна подкрепа на частно
училища
образование, не водещи до злоупотреби и сив сектор. Българската асоциация на частните училища активно се бори
през изминалата година за правата на родителите на децата, които посещават частните детски градини и частните
училища и имат най-голям принос в данъчната и социалната системи. Те не ползват никакви социални придобивки,
тъй като техните доходи са над поставените финансови граници от държавата, за да ползват такива. В същото време
с избора и финансирането на частната форма на обучение те допринасят за развитието, иновациите и разнообразието
от методи на обучение в българската образователна система и облекчават напълно държавната система.
Понастоящем при обучението в частни детски градини и училища родителите на 80% от децата и учениците са
принудени да поемат разходите на останалите 20 %, приети да се обучават безплатно. Правото на родителите,
избрали частна форма на обучение, може да бъде защитено, запазвайки социалния елемент за обществото, като
отпадне безплатния прием, а родителите на деца, обучаващи се в училища, да имат право на данъчно облекчение на
база платената такса.
Категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“
Номинация
Биляна Гавазова - Телевизия bTV - Чети
етикета

Мотиви за номинация
За задълбоченост, професионализъм и активна гражданска позиция в създаването и поддържането на
рубриката „Чети етикета с Биляна Гавазова“. Водещата Биляна Гавазова подготвя разнообразни и актуални
теми за качеството на стоки и услуги, условията на пазара на труда, социални и образователни проблеми, като
активно заклеймява сивите практики и поднасянето на невярна информация. Нейните журналистически материали,
3

Вестник „Сега“ (Красимир Цигуларов и
отдел „Икономика“)

Нова ТВ – „Господари на ефира“ –
репортери Борис Ваклинов, Влади
Василев и Димитър Върбанов

Телевизия „Европа“

репортажи и интервюта обикновено предизвикват широк обществен дебат, както и незабавната реакция на
държавните институции, проверки, експертни и консултативни съвети за подобряване качеството на живота на
хората и дори предложения за промени в законодателството. „Това, което казвам, е достоверно и проверено“, казва
за рубриката си Биляна Гавазова, която днес е сред най-известните лица в родния ТВ ефир, един от водещите на bTV
Новините, а неофициално е наричана от колегите си „телевизионният омбудсман“.
За задълбочени, актуални и аргументирани публикации по темата за неформалната икономика и сивите
практики. На фона на опасно разширяващата се т.нар. „копи-пейст“ журналистика напоследък, няма как да останат
незабелязани усилията и трудът на авторите, отделите и медиите със собствен, добре аргументиран глас в
представянето на икономическите теми и проблеми. Сред тях, без съмнение, се нареждат на водещо място
журналистите от отдел „Икономика“ на в. „Сега“, ръководени от Красимир Цигуларов. Техните репортажи,
разследвания, анализи, коментари и интервюта не просто отразяват новините в усилията за „бизнес по правилата“ и
„икономика на светло“, но и сами по себе си се превръщат в обществено значими новини.
За разследвания за корупция, имотни измами, злоупотреби с общински средства и др. - злободневните им
репортажи, предизвикали не само обществен отзвук, но и самосезиране на прокуратурата. Предаването се е
превърнало в своеобразна институция в българския телевизионен ефир. С помощта на своите настойчиви и
безкомпромисни репортери, то вече повече от 15 години успява да съчетае комични, абсурдни моменти от малкия
екран и от обществено-политическия живот в страната – с подкрепа и застъпничество в името на повече гражданска
инициативност и социална справедливост. Номинацията е за цялостен и многопосочен принос в разобличаване на
„сивите“ икономически практики, но особено за разкритите и прекъснати схеми за издаване на болнични листове
на напълно здрави хора.
За задълбочен анализ на икономическите и обществено-политическите процеси, свързани с формирането на
сиви практики. "Телевизия Европа" днес с основание е наричана „фабрика за новини“, защото излъчва между 60 и
70 уникални, оригинални новини на ден - вътрешни, международни, икономически, културни, спортни. Сред тях
напоследък все повече личи внимание и загриженост за бизнес климата и устойчивото икономическо развитие в
България, Европа и света – една тема, широко застъпена и в най-популярните коментарни предавания. Както се
подчертава в профила на екипа: „Телевизия Европа е не само медия, но и журналистическа и нравствена кауза за
модерно мислещите.“ Екипът на ТВ Европа отразява актуалната икономическа ситуация в страната, представят се
достъпни икономически анализи и има цялостен и системен принос в обективното отразяване на тенденциите и
развитието в българската икономика и борбата със сивите и корупционните практики.
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