АИКБ връчи петите годишни награди „Икономика на светло“
Жури от над 100 изявени личности определи победителите в трите категории

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи петите годишни
награди „Икономика на светло“. Победителите в категориите бяха избрани от специално
жури от над 100 изявени личности чрез тайно гласуване. Отличията бяха раздадени на
тържествена церемония в София Хотел Балкан, а гости на събитието бяха министърпредседателят на Република България Бойко Борисов, вицепремиерът Валери Симеонов,
министърът на финансите Владислав Горанов, важни представители на правителството,
Столична община, бизнеса, неправителствени организации и социални партньори.
Националният съвет за тристранно сътрудничество взе приза в категорията за
„Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата
икономика и подобряване на бизнес средата“. Отличието бе присъдено за активен принос
при изготвянето на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,
довели до облекчаване на легалното наемане на граждани от трети страни и комуникиране
на позициите на всички заинтересовани страни. Номинирани в категорията бяха още
Министерство на финансите и Комисията по енергетика към 44-то Народно събрание на
Република България.
Асоциация на организациите на българските работодатели грабна отличието за
„Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната
икономика посредством активна позиция“. АОБР, успяла да обедини работодателските
позиции по рекорден брой проблеми, получи номинация за цялостната дейност на
организация през изминалата година в областта на ограничаване и превенция на
неформалната икономика. Асоциация „Активни потребители“, Българска асоциация на
частните училища и главният съветник на УС на Виваком д-р Жанет Захариева бяха другите
номинирани за приза в категорията.
За рубриката си „Чети етикета“ Биляна Гавазова спечили наградата за „Журналист
или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към
неформална икономика“. Журналистката от bTV пребори конкуренцията на
икономическият отдел на вестник „Сега“, телевизия „Европа“ и репортерите на „Господари
на ефира“ Борис Ваклинов, Влади Василев и Димитър Върбанов.
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред
членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални
партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната

икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и
медиите.
Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна
позиция и принос в ограничаването на сиви практики. Така за поредна година АИКБ
поощрява предприемането на активни действия в борбата с неформалната икономика и
популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социалноикономическата среда.
За изминалата година композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ
измерва светлата част на българската икономика, се е повишил с рекордните до момента 3,07 пункта
до 74.78. Асоциацията отчита ясна тенденция на ускоряване на динамиката на свиване на „сивата“
икономика през последните три години, като през 2017 г. тя е спаднала до 25%.
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