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НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“

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, работодатели и политици за подобряването и развитието на 
бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика в страната.

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата 
с неформалната икономика и да награди водещи институции и личности с 
активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики.

По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към 
неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия 
в тази посока и да популяризира градивната роля на работодателите в 
обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Номинациите в конкурса за награди „Икономика на светло“ бяха определени 
чрез отворена обществена анкета през месеците януари и февруари 2023 г. в 
следните три категории:

 За нормативен акт или административна практика, които водят до 
ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата;

 За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция 
на неформалната икономика посредством активна позиция;

 За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените 
нагласи към неформалната икономика.

Предпочитанията си спрямо номинираните в трите категории участници 
дадоха над 100 члена на експертното жури, специално създадено за целта, в 
което участват изявени личности от областта на икономиката, научните среди, 
бизнеса, финансите, политиката, медиите.



Жури на наградите „Икономика на светло“

Александър Керезов
Александър Александров
Атанас Бобоков
Беата Папазова 
Бертрам Ролман
Богдан Угърчински
Божидар Нейчев
Бойко Недялков
Борислав Великов
Боян Бойчев
Боян Боянов
Боян Томов
Валентина Радева
Васил Велев
Виолин Ненов
Владимир Иванов
Владислав Михайлов
Владислав Симеонов
Володя Стоянов
Георги Ангелов 
Георги Атанасов
Георги Василев
Георги Зафиров
Георги Манолов
Георги Палпурин
Гергана Андреева
Григорий Вазов
Данета Желева
Даниела Пеева
Дария Владикова
Десислава Лилова
Димитрина Горанова
Димитър Гишин
Димитър Димитров
Димитър Манолов
Димитър Христов
Добри Митрев
Добрин Иванов
Евгени Касабов
Евгений Иванов
Евгения Европейска
Екатерина Асенова
Елена Коцева
Елеонора Негулова
Емилия Ченгелова

Желяз Енев
Живко Чакръкчиев
Зорница Русинова
Ивайло Лаков
Иван Бутовски
Иван Нейков
Иванина Манчева
Ивелин Желязков
Иво Петрушев
Илзе Атанасова
Илина Бисерова
Ирена Зарева-Зафирова
Йоанис Партениотис
Йордан Господинов
Калин Йончев
Калин Стануков
Кирил Бошов
Кирил Домусчиев
Кирил Желязков
Кирил Карамфилов
Кольо Дойнов
Костадин Грозданов
Красимира Райчева
Кремена Калчева
Кънчо Стойчев
Лазар Лазаров
Лидия Шулева
Лилия Смедарчина-Ганева
Лъчезар Богданов
Любомир Дацов
Людмила Петкова
Магдалена Милтенова
Максим Майер
Маргарита Иванова-Дункова 
Мариана Итева
Мария Каменова
Мария Костова
Мартин Богданов
Меглена Русенова
Методи Янков
Милена Ангелова
Милчо Близнаков
Михаил Бояджиев
Надя Василева
Нели Доева 

Никола Гечев
Никола Зикатанов
Никола Христов
Никола Чакръкчиев
Николай Дойнов
Николай Здравков
Николай Момчилов
Николай Петков
Орлин Димитров
Павел Петров
Пенчо Бузов
Петко Кръстев
Петя Георева
Пламен Проданов
Полина Маринова
Радослава Масларска
Радостина Билярска
Ричард Алибегов
Росица Макелова
Росица Стелиянова
Росица Тричкова
Румен Драганов
Румен Радев
Руси Николов
Светла Костадинова
Светослав Станулов
Силвия Тодорова
Соня Николова-Кадиева
Стефан Василев
Стефан Петранов
Стефан Чайков
Стойчо Симов
Таня Илиева
Теодор Дечев
Тихомир Трифонов
Тодор Давидков
Тодор Ялъмов
Хараламби Анчев
Христо Илиев
Христо Николаев Ибушев
Цанко Миланов
Цветан Георгиев
Цветан Симеонов
Цветомира Маринова
Ценка Божилова
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Надежда Йорданова 
и група народни представители 

за внесен ЗИД на ЗТМТМ

Номинирани за Законопроект 
за изменение и допълнение 

на Закона за трудовата миграция
 и трудовата мобилност (ЗТМТМ)

Промените в закона целят създаването на ясна и прозрачна система за прием, която да осигури 
възможност за по-ефективно привличане на работници от външни за ЕС страни на пазара на труда 
в България. Те са насочени към оптимизирането на административните практики по издаването 
на „Синята карта“ - основен инструмент за наемане на чуждестранна работна сила, така че 
предвидените по нея процедури да станат по-бързи, по-гъвкави и приобщаващи, като улеснят 
краткосрочната и дългосрочна мобилност на чуждестранните работници. По този начин се 
ограничава недекларираната заетост.

С приемането на законопроекта, българското законодателство се хармонизира и с вече 
предприетите стъпки на ниво Европейски съюз по темата за улесняване на достъпа до пазара на 
труда на висококвалифицирани специалисти, граждани на страни извън ЕС. 

Така ще се решат множество проблеми пред бизнеса в България, свързани с липсата на работна 
ръка, заобикалянето на трудовото законодателство и повишаването на постъпления в хазната от 
труд, положен от чужденци у нас.

Номинации в категория:
„За нормативен акт или административна практика, които водят до 

ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“

(присъжда се на държавна/общинска администрация , на организации или на техни 
представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, 

които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата)
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Работна група към Министерство на земеделието разработва Наредба за производството на 
традиционна храна в домашни условия и за реда, по който тя да се предлага на пазара. Наредбата 
цели да ограничи сивата икономика при продажбата на домашно приготвена храна и на различни 
традиционни продукти (обикновено на фермерски базари/пазари), като регламентира отчитането 
пред компетентните органи на генерираната печалба и стимулира производителите да излязат на 
„светло“. България бе единствената страна в Европейския съюз, в която все още производството 
на домашна храна не беше регламентирано. Наредбата може да подпомогне и съживяването на 
обезлюдените райони, в които се пазят традиционни рецепти за сирена, колбаси или туршии.

 Министерство на земеделието 
на Република България

Номинирано за Наредбата за производството 
на традиционна храна в домашни условия 

и за реда, по който тя да се предлага на пазара
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Създаването на механизъм на компенсиране на предприятията заради рязкото повишаване 
на цената на електроенергията за небитовите потребители за сметка на свръхпечалбите на 
държавни електроенергийни дружества – производители на електроенергия има благоприятно 
отражение в три посоки. Това е акт на справедливост, коригиращ възникналите диспропорции 
около ценообразуването на електроенергията поради дефекти на пазара, водещи до неочаквани 
свръхпечалби за електроенергийните предприятия, които по никакъв начин не можеха да бъдат 
приети от предприемачите като основателни, разумни или справедливи, които предизвикаха загуба 
на конкурентоспособност и заплаха за оцеляването и развитието за над 600 хил. предприятия - 
потребители на електроенергия на т.н. свободен пазар. Механизма за компенсиране спомогна да се 
преодолеят дефицитите във функционирането на пазара, да се запази конкурентоспособността на 
бизнеса на светло, да се ограничи инфлацията и изпреварващо да се увеличат доходите на заетите 
в реалния сектор.

 Вносителите (Делян Добрев и група народни представители )
 на предложението за механизъм за компенсиране 

на предприятията заради рязкото повишаване на цената 
на електроенергията за небитовите потребители

Номинирани за предложението за механизъм за компенсиране на 
предприятията заради рязкото повишаване на цената на електроенергията 

за небитовите потребители за сметка на свръхпечалбите на държавни 
електроенергийни дружества - производители на електроенергия
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Адриан Николов е икономически анализатор в ИПИ. Преди това е бил международен 
репортер в dnevnik.bg, анализатор за Експертния клуб за икономика и политика, член на първите 
два изпълнителни борда на Българското либертарианско общество, както и преводач на свободна 
практика. Интересите му са в областта на количествените изследователски методи и приложението 
им към проблеми в реалния живот, а основните сфери на изследване – различните фактори зад 
подоходното неравенство и въздействието на електронните инструменти за управление. Адриан 
Николов представя обективно и обяснява достъпно информацията, която постоянно бива 
предоставяна от различни източници, като успява да преведе често сложните и объркващи данни и 
методология на по-прост и разбираем език. По този начин спомага за изграждането у българското 
общество на нетърпимост към сивите практики и повишаване на разбирането за вредата от тях.

Адриан Николов, икономист и икономически анализатор от 
Института за пазарна икономика

Номиниран за неуморната си
работа по изграждането в

обществото на нетърпимост
към сивите практики на

пазара на труда и в социално-
икономическите и бизнес

процеси в страната

Номинации в категория:
 „За личност или организация, допринесли за ограничаване 

и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция“

(присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени 
изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения 

за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.)
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По проекта „Противодействие на корупцията и върховенството на закона“ на Американската 
търговска камара Дейвид Мосъп събира и превежда мнения на български професори по право, 
относно реформата на административното законодателство в областта на собствеността, което е 
от изключителна важност за привличането на външни инвеститори. Дейвид Мосъп е преводач, 
който живее и работи в България повече от 30 години. През 2022 г. печели награда на Съюза на 
българските преводачи - Специална награда за изключително високи постижения в областта на 
превода на хуманитаристика за превода от български на английски език на България и Македония, 
История и политика – Първа част от авторски колектив на български учени с научен ръководител 
акад. Георги Марков, издателство „ТАНГРА ИК“. Активно се занимава с разследване в областта на 
митническите престъпления и корупционните практики. С 15-годишната си работа като преводач 
подпомага бизнеса и чуждестранните инвестиции в борбата с митническите престъпления.

Дейвид Мосъп, преводач

Номиниран за  дългогодишната му активна позиция, 
както и за участието му в проекта „Противодействие 

на корупцията и върховенството на закона“ 
на Американската търговска камара
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Номиниран за своите изследвания и анализи на
икономическата конюнктура в България и света

Михаил Кръстев е икономически и политически изследовател и анализатор в Съвет по 
икономически и публични политики: изследователска и консултантска мрежа към Институт по 
икономика и политики (УНСС) https://sipp.bg/about/. Той е икономически анализатор и журналист с 
над 14 г. стаж в печатни и електронни медии, като със своите икономически анализи той допринася 
за утвърждаването на политико-икономическите организации в страната, в които участва чрез 
тясното и активното си сътрудничество с тях. В Съвета по икономически и публични политики прави 
изследвания и анализира икономическата конюнктура в България и света. Г-н Кръстев е автор на 
редица статии и анализи на финансова и икономическа тематика в български печатни и електронни 
медии и е чест гост в едни от най-добрите икономически и политически предавания в страната. Чрез 
своята експертиза той допринася за по-ясното излагане пред обществото на актуалните социално-
икономически, политически и финансови предизвикателства пред бизнеса и държавните органи и 
начините за ограничаването на сивите практики.

Михаил Кръстев, икономически и политически изследовател 
и анализатор в Съвет по икономически 

и публични политики
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Атанаси Петров от dividend.bg с изключителна точност поднася информацията, свързана с банки, 
лихви, бизнес, инфлация. Работи с факти и абсолютен професионализъм. Чрез своите репортажи 
главно с политическа и икономическа насоченост, той разкрива вредите, нанасяни от неформалната 
икономика и формира активна гражданска позиция за нейното ограничаване и превенция. При 
нарасналия интерес на аудиторията към неговата работа в dividend.bg, той успява да създаде една 
добра и иновационна практика в своята новинарска и аналитична дейност.

Номиниран за неуморната работа за промяна на 
обществените нагласи към нетърпимост към

неформалната икономика и будна гражданска позиция

Номинации в категория:
„За журналист или медия, допринесли за промяна 

на обществените нагласи към неформалната икономика”
(присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване 

на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на 
неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на 

обществена нетърпимост към сивия сектор)

Атанаси Петров от dividend.bg
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"Бизнес видео подкаст“ е част от дигиталното портфолио на bTV Media Group, който стартира 
през месец май 2022 г., на специализирания уебсайт businessnovinite.bg. В обособената рубрика всяка 
седмица се представят видео разговори с водещи експерти, бизнесмени, анализатори, политици, 
представители на държавни институции и популярни личности. В „Бизнес видео подкаст“ участват 
личности, които споделят ценна информация за широката аудитория – например, как да се вземат 
решения, свързани с управлението на бизнеса и финансите, както и по-специализирани данни и 
анализи за икономиката, борбата със сивите практики и др., представени на достъпен език.

Водещ на подкаста е икономическият журналист Живка Попатанасова. Заедно със своя гост 
тя представя всичко, което трябва да знаем за личните финанси, инвестиции, пазара на труда у 
нас, актуалните тенденции сред МСП и бизнес общността в България. Видео подкастът разкрива 
историята зад успеха на госта, неговия опит в условия на бързопроменяща се бизнес среда у нас и 
на международните пазари, като се анализират и трудности, свързани с бюрокрация и среща със 
сиви практики.

„Бизнес видео подкаст“
 на „Бизнес новините“ в сайта на БТВ

Предаването е номинирано за обширните анализи и разкриването 
на бюрократичните пречки, както и проблемите при среща със 

сивите практики
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Bloomberg TV Bulgaria се номинира за цялостен принос в икономическото и бизнес 
осведомяване на населението на страната ни с новини от финансовия, социално-икономически 
и политически живот, свързан с финансите на гражданите. В телевизията са обособени няколко 
икономически предавания, които покриват целият часови диапазон на деня, с цел представяната 
информация да достигне на един разбираем език до възможно най-широк кръг аудитория. Сред 
тях са „Бизнес старт“ (Сутрешен икономически блок), „В развитие“ (Предаване за пазарите у 
нас и по света), „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков, „Бизнес среща“ (предаване за опита на 
предприемачи и мениджъри с фокус върху МСП у нас) и много други. Като първо икономически-
осведомяващо предаване за деня телевизията поставя сутрешният блок „Бизнес старт“, където се 
представят първите новини от щатските, азиатските борси и БФБ. Водещите Роселина Петкова и 
Христо Николов запознават зрителите на Bloomberg TV Bulgaria с актуалните новини и събития 
от света на икономиката, бизнеса и финансите. В студиото на „Бизнес старт“ водещите се срещат 
с ключови фигури от политическия, икономическия и обществения живот, които представят 
своята експертиза, анализи и професионален поглед по темите, които диктуват новия ден и дават 
решения за справяне със сиви практики в икономиката и пазара на труда у нас.

Bloomberg TV Bulgaria и предаването „Бизнес старт“

Номинирани за цялостен принос при представянето на експертиза, анализи 
и професионален поглед по темите, които диктуват новия ден и дават 

решения за справяне със сиви практики в икономиката 
и пазара на труда у нас
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Публицистичното предаване „Въпросите“ по ТВ1 се излъчва всяка вечер, от вторник до 
събота от 18:00 до 19:00 часа. Номинира се за отразяването на събитията за намаляване на 
нерегламентираните практики и срещу корупцията. Водещи на предаването са Светла Петрова, 
Генка Шикерова, Миролюба Бенатова, Емилия Милчева и Лили Маринкова. Чрез своите 
интервюта, журналистически разследвания и репортажи, екипът на предаването предоставя 
трибуна на ангажираните политически лица и общественици да излагат и защитават позиции, 
които директно или индиректно спомагат за изграждането на нетърпимост в обществото към сиви 
практики и корупционни схеми.

Публицистичното предаване „Въпросите“, 
външна продукция на ТВ1

ВЪПРОСИТЕ

 Номинирано за изграждането на нетърпимост в обществото към
провеждането на ощетяващи гражданите мерки, неформални

икономически практики и корупционни схеми
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МИННО-ОБОГАТИТЕЛЕН КОМПЛЕКС - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!
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МИННО-ОБОГАТИТЕЛЕН КОМПЛЕКС - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

Visa Inc. (NYSE: V) е един от световните лидери в дигиталните плащания, 
който обработва годишно над 215 млрд. трансакции на разплащания 
между потребители, търговци, финансови и правителствени институции 
в над 200 държави и територии. 
Мисията на компанията е да свързва света чрез най-иновативната, 
надеждна и защитена мрежа за плащания, която позволява на частни 
лица, компании и стопанства да просперират. 
Visa вярва, че икономиките, които включват всеки и навсякъде, осигуряват 
растеж за всички и смята достъпа до тях за основа на бъдещето на 
движението на парите.  

За повече информация - visabg.com.
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Национален конкурс за наградите
„Икономика на светло“ 

за 2022 г. 

Генерални спонсори на събитието:

Спонсори:

Медийни партньори:




