НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДИТЕ

„ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“
за 2019 г.

София, 15 декември 2020 г.
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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, бизнесмени 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 бизнеса
в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Номинациите в конкурса за награди „Икономика на светло“ бяха
определени чрез отворена обществена анкета през месец ноември
2020 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.
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Жури на наградите „Икономика на светло“
Александър Керезов
Александър Александров
Александър Тасев
Алексей Кънчев
Беата Папазова
Богдан Угърчински
Божидар Нейчев
Бойко Недялков
Борислав Великов
Борислав Киров
Боян Бойчев
Валентина Радева
Васил Велев
Владимир Иванов
Владислав Симеонов
Георги Василев
Георги Зафиров
Георги Манолов
Георги Палпурин
Гергана Андреева
Данета Желева
Даниела Анкова
Даниела Пеева
Диляна Славова
Димитър Гишин
Димитър Маджаров
Димитър Христов
Диян Господинов
Добрин Иванов
Драгомир Николов
Евгений Иванов
Евгения Маринова
Екатерина Димитрова
Елена Коцева
Елеонора Негулова

Емил Димитрофф
Емил Хърсев
Емилия Ченгелова
Живко Чакръкчиев
Ивайло Лаков
Ивайло Петков
Иван Бутовски
Иван Димитров
Иван Ревалски
Иванина Манчева
Ивелин Желязков
Иво Петрушев
Илина Бисерова
Илия Келешев
Йордан Господинов
Калин Йончев
Катя Крънчева
Кирил Желев
Кирил Желязков
Красимира Райчева
Кънчо Стойчев
Лалко Дулевски
Любомир Бояджиев
Людмила Петкова
Магдалена Милтенова
Максим Майер
Мариана Итева
Мария Каменова
Методи Янков
Милена Ангелова
Милчо Близнаков
Михаил Бояджиев
Надя Василева
Недко Спиридонов
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Никола Гечев
Никола Зикатанов
Никола Христов
Никола Чакръкчиев
Николай Дойнов
Николай Здравков
Николай Киров
Николай Петков
Павел Петров
Паулина Йоргова
Паунита Петрова
Петко Кръстев
Петьо Милков
Петя Георева
Радослав Димитров
Росица Стелиянова
Росица Тричкова
Румен Радев
Румен Сербезов
Румяна Михайлова
Руси Николов
Светла Костадинова
Светослав Станулов
Силвия Тодорова
Стефан Василев
Стефан Петранов
Стефан Чайков
Стойчо Симов
Таня Илиева
Теодор Дечев
Тодор Ялъмов
Хараламби Анчев
Христо Илиев
Явор Гечев

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 или на нейни
представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или
административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия
сектор и подобряване на бизнес средата)

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ,
ОТДЕЛ “СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Номиниран за промени в Закона за счетоводството,
приети от 44-то Народно събрание
Промените се изразяват в следното: Съгласно чл. 38, ал. 10 от ЗСч от 1 януари 2020 г.
едноличните търговци (ЕТ) не подават декларация, че не са осъществявали дейност през
отчетния период, съобразно приети изменения от 2019 г. След изменения от 2019 г. дружествата
без дейност подават вече утвърдената от министъра на финансите декларация еднократно
съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за първия отчетен период, в който не е
осъществявана дейност.
Направените промени облекчават значително всички собственици и управители на
неработещи дружества, като им спестяват време и средства. Облекчават се и процедурите
по подаване на декларации за едноличните търговци и дружествата без дейност, като се
спестяват време и средства. Промените в закона може да се определят като ефективна мярка за
намаляване на административната тежест върху бизнеса в България и евентуални злоупотреби.
Те подобряват бизнес средата в страната и облекчават търговците.
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АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”,
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Номинирана за промените в Закона за акцизите и данъчните складове,
приети от 44-то Народно събрание
Въвеждането на задължително видеонаблюдение в данъчните складове за производство
и складиране на определени енергийни продукти (код по КН 2710 12 до 2710 20, най-общо
нефтени масла като бензин, керосин, газьол) след предприети нормативни промени в ЗАДС
от 2019 г.
Тези промени ефективно допринасят за борбата със „сивата икономика“ и укриването на
средства и ресурси, което позволява да се реализират на широкия пазар реално постъпилите
в складовете количества на тези структуроподдържащи суровини за икономиката на България.
Чрез използването на модерни технически средства се осигурява дистанционно наблюдение
на контролните органи върху процесите по въвеждане и извеждане на акцизни стоки от
данъчните складове. Това ще сведе до минимум възможностите те да не бъдат отчетени от
средствата за измерване и контрол. Чрез мярката се осигурява ясна проследимост в исторически
аспект на транспортните средства, пребивавали на територията на данъчните складове, както
и на извършените товаро-разтоварни дейности и се минимизира рискът от нерегламентирани
действия. Дистанционното 24-часово видеонаблюдение на всички процеси, извършващи се в
данъчните складове, има съществена превантивна роля по отношение на нерегламентираното
движение на акцизни стоки. Използването на съвременната видеотехника за контрол в
данъчните складове гарантира защитата на фискалните интереси на държавата, без да
възпрепятства дейността на данъчнозадължените лица.
В допълнение следва да се има предвид, че видеонаблюдението засяга данъчни складове
за производство и/или складиране на:
• енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20;
• етилов алкохол;
• тютюневи изделия.
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Номинирана за същественото изменение в Закона за данъка
върху добавената стойност (ЗДДС) от 2019 г.,
прието от 44-то Народно събрание

Въвеждане на задължителна регистрация по ДДС в 7-дневен срок, когато е налице найобщо последователно извършване на един тип дейност от свързани лица или привидно
несвързани лица, при което техният общ оборот надмине 50 000 лв. Дейността се приема,
че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече
от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала,
търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите (чл. 96, ал. 10 ЗДДС).
Чрез тази разпоредба се цели да се ограничи избягването на регистрация по ДДС, когато
при достигане на 50 000 лв. оборот, се създаде нова фирма. Това допринася за реализирането
на по-големи реални приходи в бюджета, за ограничаването на „сивите“ практики и
подобряването на бизнес средата в страната.
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КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ
СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/

Номинирана за проект „Активно гражданско участие за превенция и
ограничаване на недекларираната заетост в България“, финансиран от
Оперативна програма „Добро управление“

В изпълнение на проекта е разработено мобилното приложение VOX KNSB, което дава
възможност анонимно да се подават сигнали, когато биват нарушавани правата на работещите
(по отношение наличие на трудови договори, работно време, заплащане на труда, условия
на труд и др.), както и при нарушаване правата на клиентите. Конфедерацията реализира
информационна кампания „Сивото убива“ в цялата страна и е разработен интегриран пакет
от препоръки и мерки за борба с неформалната икономика и недекларираната заетост в
България.
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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.)

Лъчезар Богданов
(главен икономист) –
Институт за пазарна
икономика (И.П.И)

Номиниран за редица проекти и инициативи
за подобряване на бизнес средата и
изсветляване на икономиката в страната
Изследовател и икономист в Института за пазарна икономика. Основните области на анализ,
в които работи, са макроикономическата политика, публичните финанси и данъчна политика,
ефективност на публичното управление и финансиране в образование, здравеопазване и
социално подпомагане. Участник е в редица проекти и инициативи за подобряване на бизнес
средата и изсветляване на икономиката в България.
Лъчезар Богданов е активен участник в анализирането и представянето на решения пред
широката общественост в страната в областта на микро- и макроикономическите политики.
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АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

Номинирана за постигане на устойчив успех в борбата срещу незаконно
произведените цигари и контрабандата на цигари
Приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия през 2019 г. възлизат на 2 735.4 млн.
лева, като формират 49.9% от общите приходи от акцизи. През 2019 г. се отчита ръст на
приходите от 7.9% (199.2 млн. лева) спрямо 2018 г. Количествата на обложените с акциз цигари
нарастват с 5.3% (от 13 900.2 млн. къса за 2018 г. на 14 632.8 млн. къса за 2019 г.). Количествата
и приходите от акциз на тютюн за пушене нарастват с по 22.0% спрямо 2018 г., при запазване
на акцизната ставка. Нарастват приходите от нагреваеми тютюневи изделия, което се дължи
на ръста в освободените за потребление количества ( с 49.6%) и на повишената акцизна ставка.
При обложените с акциз количества пури и пурети през 2019 г. се отчита ръст от 7.0% спрямо
предходната година, без промени в акцизната ставка.
Под ръководството на Прокуратурата и в сътрудничество с МВР през 2019 г. Агенция
„Митници“ запазва висок темп на разкриваемост на нелегални тютюневи изделия, като от
задържани нелегални тютюн (включително тютюн за наргиле) и цигари са предотвратени щети
за бюджета от невнесен акциз в размер на над 13 милиона лева. В сравнение с предходната
година през 2019 г. в зоните на ГКПП на вътрешни граници са задържани три пъти повече
нелегални цигари.
Добрите резултати в областта на борбата с контрабандата на тютюневи изделия се
потвърждават и от независими проучвания като това на Инициатива „Срещу незаконната
търговия“.
През 2019 г. Агенция „Митници“ в рамките на сътрудничеството си с пощенските и
куриерските оператори проведе кампания срещу нелегалното разпространение на акцизни
стоки, включително нелегални тютюневи изделия.
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
"ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

Номинирана за неспиращата работа на ГИТ
по отношение на недекларираната заетост

В края на годината Инспекцията по труда изготви видеоклип за предоставяне на
информация на търсещите работа за ползите от декларирания труд и на какво следва да
обърнат внимание, преди да заминат на работа в чужбина, за да се минимизира рискът от
полагане на недеклариран труд или от попадане в схеми за трудова експлоатация. Основното
послание е, че упражняването на деклариран труд не само на територията на България, но
и в чужбина, носи най-големи ползи за работника в дългосрочен аспект, дори когато става
въпрос за краткосрочно наемане със сезонен характер в селското стопанство. Чрез своята
информационна кампания по отношение на недекларираната заетост ГИТ продължава да
показва своята отговорност като институция.
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СОФИЙСКИЯТ АРБИТРАЖЕН СЪД
към Сдружение „Международна асоциация
за правосъдие и арбитраж”

Номиниран за практикувания алтернативен метод за решаване
на правни спорове, съчетан с някои електронни иновации

Предлагането на институционален арбитраж дава възможност за бързо, евтино и
ефективно решаване на спорове, подобрява достъпа до правосъдие и насърчава работата в
изрядната част на икономиката. Допълнителен стимул за поддържане на изрядно поведение
е и въведената от Арбитражния съд платформа за електронно правосъдие, която предоставя
възможност всички документи по процеса да бъдат подадени електронно. Чрез платформата
има възможност за водене на виртуални заседания (чрез видео връзка), което дава възможност
за прозрачност и улеснено финализиране на процеса.
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Номинации в категория:
„За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи
към нетърпимост 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)

Теодора Трифонова,
Телевизия bTV

Номинирана за разследването за къщи за гости, финансирани с
европейски средства, които не се използват по предназначение
В серия от предавания тя разказва за къщите за гости, финансирани с европейски
средства, които се оказват без гости и не се използват по предназначение, а за лични нужди
от собствениците: https://btvnovinite.bg/bulgaria/otlichie-za-btv-teodora-trifonova-s-nagrada-zarazsledvashta-zhurnalistika.html
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Цветан Петров,
Economic.bg

Номиниран за поредицата
авторски материали за
сивите практики в страната

Чрез своите материали Цветан Петров допринася за промяна на обществените нагласи
към нетърпимост спрямо „сивите“, нерегламентирани практики. Сред по-важните теми,
които е представил на аудиторията на сайта през 2019 г., са: ограничаване на злоупотребите с
болнични листове, манипулациите на пазара на електроенергия, фалшификациите на дипломи
и шофьорски книжки, контрабандата при горива и цигари.
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Илина Бисерова – журналист от БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ –
водещ и продуцент на предаването „Бизнес.БГ“

Номиниранa за отразяване и анализ на икономическите
и обществено-политическите процеси, свързани с формиране
и предотвратяване на потенциално „сиви практики“

Илина Бисерова е журналист в БНТ. Телевизионната ú кариера започва като социален
репортер. Професионалният ú път стартира преди 15 години, 11 г. от които са телевизионни.
В продължение на 5 години, тя безпристрастно защитава правата на гражданите, свързани с
качеството на работните места и достойното заплащане на труд. Този ú опит я превръщат в
журналист с подчертан интерес към социалната сфера и обективен поглед върху защитата на
гражданските права. Продуцираното от нея предаване „Бизнес.БГ“ допринася за създаването
на нетърпимост към „сивите практики“ и проявите на неформалната икономика.
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Вестник „Банкеръ“ и Бистра Георгиева (главен редактор)

Номинирани за експертното съдействие, което със своите
материали оказват за осветляване на икономическите и
обществено-политическите процеси у нас

Авторитетният седмичник за финанси, икономика и политика, доказва от 1993 г. насам
колко жизнен и устойчив може да бъде високият професионализъм. На своите страници
“БАНКЕРЪ” не се притеснява да надниква в задкулисието на финансовата, икономическата и
политическата сфера, да брани обществените интереси, да търси виновниците за управленски
плиткоумия и грешки, както и да анализира тези грешки. В “БАНКЕРЪ” не бягат от сблъсъци - в
прекия или в преносния смисъл. Така вестникът съдейства на българската държава, общество
и законност за осветляване на икономическите и обществено-политическите процеси у нас и
по света.
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Национален конкурс за наградите
„Икономика на светло“
за 2019 г.

Медийни партньори:
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