АСОЦИАЦИЯ НА
ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ
В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
КАМАРА
СЪЮЗ НА
БЪЛГАРСКИЯ
БИЗНЕС

БЪЛГАРСКА
ТЪРГОВСКОПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И
ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
В ПЕРИОДА
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 Г. - МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 Г.
ПОДГОТВЕН ОТ БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Проведени заседания, работни срещи, общи дейности, становища и предложения на национално
представителните
работодателски организации (НПРО)

1

Дата
15.01.2016

15.01.2016
15.02.2016

16.02.2016

17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
22.02.2016
24.02.2016

Работни срещи, дейности,
позиция, становище
Заседание на НПРО

Проект на ЗИД за Икономически
и социален съвет
Заседание на НПРО

Предложение за обсъждане в
НСТС на законопроект за
изменение и допълнение на
закона за икономическия и
социален съвет
Предложение за възобновяване
на разговорите относно
реформите в сектор енергетика
Предложение за среща с НПРО
относно данък „УИКЕНД“
Участие на НПРО в Надзорния
съвет на НЗОК
Ротация на НПРО в НС на НЗОК
Определяне на представител в

Адресат
ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане отчет за дейността на НПРО през 2015 г.
2. Предаване на координацията на дейността на НПРО от страна на
Българска стопанска камара за 2016 г.
Г-н Бойко Борисов – Министър председател
Г-н Ивайло Калфин – Председател на НСТС
ДНЕВЕН РЕД
1. Приоритети на НПРО за 2016г.
2. Обсъждане на режима на данък "уикенд".
3. Обсъждане на цените на ел. енергията.
4. Обсъждане на доказването на представителността на НПРО.
5. Обсъждане на въпроса за председателството на ИСС
Г-н Ивайло Калфин – Председател на НСТС

Г-н Делян Добрев – председател на комисията по енергетика
Г-жа Менда Стоянова – председател на ПК по бюджет и финанси
Г-н Глинка Комитов – Управител на НЗОК
Надзорния съвет на НЗОК
Г-н Ивайло Калфин – Председател на НСТС
2

Дата

25.02.2016
02.03.2016

07.03.2016

14.03.2016
18.03.2016
21.03.2016

23.03.2016
25.03.2016

25.03. 2016

Работни срещи, дейности,
позиция, становище
Годишно събрание за
приобщаващ растеж
Коментари и предложения
относно указание на НАП
Актуализиране на състава на
Комитета за наблюдение по
финансовия механизъм на ЕИП и
Норвежкия финансов механизъм
2009-2014
Предложение за подкрепата на
Григорий Вазов, председател на
Икономическия и социален съвет
Позиция на НПРО по ЗИД на
Закона за енергетиката
Определяне на представител на
НПРО в Националния съвет по
туризъм
Корекции в Наредбата за
намаляване на тежестта,
свързана с разходите за енергия
от възобновяеми източници
Отворено писмо от името на
НПРО относно електро и топлоенергията
Определяне на представител на
НПРО в комисията за
регистрация на службите по
трудова медицина
Участие на НПРО в УС на

Адресат

Г-жа Менда Стоянова – председател на ПК по бюджет и финанси
Г-н Владислав Горанов – министър на финансите
Г-н Бойко Атанасов – изп. Директор на НАП
Г-жа Малина Крумова – ид директор на дирекция „Централно
координационно звено“

Г-н Ивайло Калфин – Председател на НСТС

Г-н Делян Добрев – председател на ПК по енергетика
Г-н Иван Иванов – председател на КЕВР
Г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма
Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката

Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката
Г-н Иван Иванов – КЕВР
Г-н Делян Добрев – председател на комисията по енергетика
Г-н Петър Москов – министър на здравеопазването

Г-жа Ренета Георгиева, изп. Директор на ПУДООС
3

Дата
04.04.2016
18.04.2016

13.05.2016
26.05.2016
30.05.2016

30.05-11.06.2016
02.06.2016

Работни срещи, дейности,
позиция, становище
ПУДООС към МОСВ
Декларация от името на НПРО и
КНСБ относно ЗИД на Закона за
Адвокатурата
Заседание на НПРО

Подкрепа на препоръките на
МОР относно Б20
Декларация на НПРО относно
реформите в сектор енергетика
Номиниране на членове на
експертни комисии по
професионални направления и
по професионално ориентиране
към НАПОО
Участие в 105-та Международна
Конференция на Труда
Номиниране на членове на
експертни комисии по
професионални направления и
по професионално ориентиране
към НАПОО

Адресат
Г-жа Цецка Цачева, председател на 43-то НС
Г-н Данаил Кирилов, председател на комисията по правни въпроси
към НС
ДНЕВЕН РЕД:
1. Съгласуване на единна позиция на НПРО относно
определянето на размера на минималната работна заплата
2. Съгласуване на писмо до Министерство на финснсите относно
средносрочната макроикономическа и бюджетна прогноза
2017-2019 год.
3. Съгласуване на състава на делегацията от квотата на
работодателите по време на МКТ (29 май – 11 юни).
Г-н Матиас Торнс
Г-н Делян Добрев – председател на ПК по енергетика
Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката
Г-н Иван Иванов – изп. – директор на КЕВР
Председателите на НПРО

БТПП, като координатор на АОБР за 2016г. изнесе доклад от името
на всички национално представителни работодателски организации
с фокус върху тристранния диалог в България.
Г-жа Емилия Димитрова, председател на НАПОО
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Дата
10.06.2016
13.06.2016

13.06.2016

21.06.2016
21.06.2016

Работни срещи, дейности,
позиция, становище
Среща на НПРО с македонския
министър на икономиката
Подновяване на състава на
Консултативния комитет за
свободно движение на
работници
Подновяване на УС на
Европейската агенция за
безопасност (EU – OSHA) и УС на
Европейската фондация за
подобряване на условията за
живот и труд
Теми относно плана на НСТС за
2016
Промени в ЗДДС и ЗМДТ

Адресат
Ръководители на НПРО
Г-жа Зорница Русинова, министър на ТСП

Г-жа Зорница Русинова, министър на ТСП

Г-жа Емилия Кръстева, секретар на НСТС
Г-н Владислав Горанов, министър на финансите
Г-жа Менда Стоянова, председател на ПК по Бюджет и финанси
Г-н Герт Купман, зам.-директор на дирекция
„Конкурентноспособност“

27.06.2016

Писмо относно Наредбата за
възобновяеми източници

14.07.2016

Номинация за частие в работна
среща по заетостта и
справедливото набиране на
персонал, организирана от МОТ
в периода 5-7 септември 2016г.

Г-н Фредерик Муйа, МОР

21.07.2016

Актуализация на членовете на
комитета за наблюдение на
програмата ТГС ИНТЕРРЕГ
България - Румъния
Писмо за подкрепа на
кандидатурите за управител и

Г-жа Деница Николова, заместник – министър на регионалното
развитие и благоустройство

21.07.2016
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Дата
21.07.2016

27.07.2016
22.08.2016

23.08.2016

Работни срещи, дейности,
позиция, становище
подуправител на НОИ
Предложение за незабавно
обсъждане в НСТС на
средносрочната бюджетна
прогноза за 2017-2019 г.,
одобрена с РМС № 289 от 2016г.
и на предложенията на съветите
за социално сътрудничество за
промяна в системата на
заплащане в Българската
академия на науките и
Селскостопанската академия,
създаване на работна група за
подготовка на нормативни и
институционални промени за
съхраняване експертния
капацитет и развитие на
българската наука в периода до
2020г
Отмяна на праговете за МОД
Предложение за
преустановяване на преговорите
и нормативното определяне на
минималните осигурителни
доходи /МОД/ за 2017 г.
Заседание на АОБР

Адресат
Г-н Владислав Горанов, мионистър на финансите
Г-жа Зорница Русинова, министър на ТСП
Г-н Томислав Дончев, заместник-министър председател
Г-жа Меглена Кунева, заместник министър председател
Г-жа Десислава Танева, министър на земеделието и храните

Г-н Владислав Горанов, мионистър на финансите
Г-жа Зорница Русинова, министър на ТСП
Ръководствата на браншовите работодателски организации

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на различни варинати на дейността на АОБР/НПРО в
новия формат.
2. Преглед

на

предложенията

на

социалните

партньори

за
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Дата

Работни срещи, дейности,
позиция, становище

Адресат
приоритети и подготовка на обща позиция.
3. Обсъждане на ротациите на членовете в НПРО в новия формат.
4. Други

30.08.2016

02.09.2016

07.09.2016
14.09.2016

15.09.2016

Отворено писмо на БФИЕК,
БАМИ, БМГК и БКХП по искането
на група народни представители
за установяване на
противоконституционност на §18
от ПЗР на ЗИД на Закона за
енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от
24.07.2015 г
Подкрепа на отказа за участие в
преговори на браншово ниво и
за отмяна на определянето на
прагове за минимален
осигурителен доход
Пресконференция на НПРО
относно определянето на МОД и
МРЗ
Предложение за иницииране
приемането на закон за
изменение и допълнение на
Кодекса на труда, с който да се
промени чл.154, ал. (2) от
Кодекса на труда, като отпадне
възможността Министерски
съвет „да размества почивните
дни през годината“
Отказ на НПРО и на
представляваните от тях БО в

Г-н Томислав Дончев, заместник-министър председател
Г-н Делян Добрев, председател на ПК по енергетика
Г-н Иван Иванов, КЕВР
Г-жа Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите
Членовете на комисията по енергетика
Медии
ДО РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНУВАЩИ В
АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

Медии
Г-н Данаил Кирилов – председател на Комисията по правни
въпроси при 43-то НС

Г-н Владислав Горанов, мионистър на финансите
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Дата

Работни срещи, дейности,
позиция, становище
преговорите за МОД за 2017г.

Адресат
Г-жа Зорница Русинова, министър на ТСП
Г-н Томислав Дончев, заместник-министър председател
Г-жа Деница Николова – заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството

26.09.2016

Актуализация на членовете на
комитета за наблюдение по
програмата за ТГС „ИНТЕРРЕГ VА Гърция – България“ 2014 –
2020 г.
(Янчо Янев – титуляр, БТПП
Миролюб Столарски – заместник,
КРИБ)

30.09.2016

Позиция във връзка с проекта на
Закона за независимия финансов
одит (ЗНФО)
Покана от АИКБ, БСК и БТПП към
синдикатите за стартиране на
двустранни консултации по
механизма за определяне на
минималната работна заплата
(МРЗ), както и за размера на МРЗ
за 2017 г.

Г-жа Менда Стоянова - председател на Комисията по бюджет и
финанси при 43-то НС

Заседание на НПРО

ДНЕВЕН РЕД:
Обсъждане на обща позиция за изработване на
определяне на минимална работна заплата

20.10.2016

24.10.2016

Г-н Пламен Димитров – президент на КНСБ
Г-н Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“
Г-н Томислав Дончев – зам. министър-председател и председател
на НСТС
Г-жа Зорница Русинова – министър на труда и социалната политика
Г-н Владислав Горанов – министър на финансите

24.10.2016

Позиция на НПРО относно отказа
на синдикатите за водене на
преговори за МРЗ

9.11.2016

Становище относно проект на Министерски съвет на Република България

механизъм за

Медии
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Дата

15-16.11.2016
18.11.2016

9.12.2016

Работни срещи, дейности,
Адресат
позиция, становище
министерски съвет за промяна на
тарифата
за
таксите
за
водовземане, ползване на воден
обект и за замърсяване
Участие в заседание на УС на
Участва г-н Георги Стоев – зам.-председател на БТПП
Европейската агенция по
безопасни условия на турд
Определяне на представител на
Г-н Владислав Горанов – министър на финансите
национално представителните
организации на работодателите
на национално равнище за член
на управителния съвет на
Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната
пенсионна система
(Жечко Димитров – БСК)
Позиция на НПРО относно
законопроект за изменение и
допълнение на кодекса на труда,
сигн. № 602-01-79

Г-н Хасан Адемов - председател на Комисията по труда, социалната
и
демографска политика при 43-то НС
Г-н Петър Кънев - председател на Комисията по икономическа
политика при 43-то НС
Председатели на ПГ в 43-то НС
Г-н Цветан Цветанов
Г-жа Корнелия Нинова
Г-н Мустафа Карадайъ
Г-н Найден Зеленогорски
Г-н Радан Кънев
Г-н Валери Симеонов
Г-жа Красимира Ковачка
Г-н Борислав Борисов
Г-н Волен Сидеров
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Дата

Работни срещи, дейности,
позиция, становище

Адресат

12.12.2016

Определяне на представител в
Г-н Ивайло Иванов - заместник-министър на труда и социалната
Комисията за оценка и подбор на политика на Република България
проекти за включване в
Националния план за действие
по заетостта през 2017 г.
(Трифон Трифонов – титуляр,
АИКБ
Беата Папазова – заместник,
БТПП)

20.12.2016

Заседание на АОБР.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Възстановяване на членството на КРИБ в АОБР.
Решение:
На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на
организациите на българските работодатели (АОБР) и по повод на
подаденото от КРИБ заявление за редовно членство в АОБР и
платена от тази организация съгласувана част от членския внос
към
Международната
организация
на
работодателите,
ВЪЗСТАНОВЯВА членството на КРИБ, в качеството на
правоприемник на Съюза на работодателите в България, в АОБР,
считано от 01.01.2017 г.
2. Ротации на участия в АОБР.
Решение:
Във връзка с възстановяването на членството на КРИБ в АОБР,
ОДОБРЯВА промяна на ротациите на АОБР, считано от 01.01.2017
г., съгласно приложение.

20.12.2016

Декларация на работодателските
организации относно отказ от
подкрепа на второ четене на

Медии
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Дата

Работни срещи, дейности,
позиция, становище
проекта на ЗИД на Кодекса на
труда, № 602-01-79

Адресат
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