Приложение 1.
СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ПРЕЗ 2017 Г.
№

Дата

1

2

3

4
5

Работни срещи, дейности, позиция, становище

1.1.2017 Възстановяване на членството на КРИБ в АОБР

Адресат

Тип

Документ

По решение на АОБР, считано от
01.01.2017 г. се възстановява, след
десетгодишно прекъсване, членството на
КРИБ в АОБР, респективно в МОР
Информация

12.1.2017 Заседание на АОБР
заседание
Жалба от АОБР за нерегламентирана държавна помощ при
сключване на договорите с електроцентралите Марица 1 и
27.1.2017 Марица 3.
Европейска комисия
Жалба от АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ до Върховния
административен съд против ПМС №22 от 26.01.2017 г. за
определяне на нов размер на минималната работна заплата
3.2.2017 за страната
Върховен административен съд
6.2.2017 АОБР представи приоритетите си за 2017 г.
Медиите
Препоръки на АОБР към членуващите предприятия и
сдружения за съдържанието и подходите при водене на
преговори, сключване и актуализация на колективни трудови
6.2.2017 договори
Членовете на АОБР

Жалба /Секция за членове на АОБР,
защитена с парола/

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/03/Protokol_AOBR_12.01
.2017.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/JALBA_EK_AIKB-BSKBTPP-KRIB.pdf

Жалба

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/02/Jalba_MRZ_PMS22.pdf

Секция за членове на АОБР, защитена с
парола

Информация от проведена пресконференция http://aobe.bg/основни-дейности/приоритети/

заседание

Секция за членове на АОБР, защитена с
парола

8

8.2.2017 Заседание на АОБР
Позиция на АОБР по механизма, критериите и показателите
за определяне на размера на минималната работна заплата
10.2.2017 в България

МТСП

Позиция

9

16.2.2017 АОБР представи приоритетите си пред ГЕРБ

Медиите

Информация от проведена среща

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/02/KTD_Preporaki_AOBR
_2017-.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/02/Protokol_AOBR_08-022017.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/02/Pozicia_MRZ_AOBR.p
df
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/02/ПресАОБР-ГЕРБ003.pdf

10

АОБР представи приоритетите си пред Гражданско движение
17.2.2017 „Воля“
Медиите

Информация от проведена среща

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/02/ПресАОБР-ВОЛЯ.pdf

11

22.2.2017 АОБР представи приоритетите си пред ДПС

Информация от проведена среща

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/02/ПресАОБР-ДПС.pdf

12

Работна среща между АОБР и Огнян Герджиков, министърпредседател, Гълъб Донев, министър на труда и социалната
политика, Николай Денков, министър на образованието и
науката, Теодор Седларски, министър на икономиката и
23.2.2017 членове на Политическия кабинет на министър-председателя Министерски съвет

Проведена среща

13

АОБР представи приоритетите си пред Коалиция „Обединени
28.2.2017 патриоти“
Медиите

Информация от проведена среща

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/02/ПресАОБР-OП.pdf

Информация от проведена среща

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/03/ПресАОБР-БСП.pdf

6

7

14

1.3.2017 АОБР представи приоритетите си пред БСП

Препоръки

Медиите

Медиите
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15

Среща на АОБР с министъра на труда и социалната политика
10.3.2017 за механизма за определяне на МРЗ за страната
Проведена среща

18

Българските работодатели подкрепят новия подход при
формирането на
план-приема за учебната 2017/2018 г. във висшите училища и
научните организации.
Така ще се ограничи фактора, който спира развитието на
икономиката и ограничава инвестициите –
10.3.2017 липсата на човешки ресурси
Медиите
Работодателите представиха приоритетите си пред
президента на Република
17.3.2017 България
Медиите
Писмо във връзка с намерението за увеличение на цената на
електроенергията и, по-конкретно – добавката „задължение
30.3.2017 към обществото“;
КЕВР, медиите

19

31.3.2017 Писмо от АОБР относно членството на РБ в ОИСР

16

17

20

21

Проведена среща

Позиция

Информация от проведена среща

Позиция

Президенството, политическите партии,
медиите

Писмо в подкрепа на предлаганите от Министерство на
образованието и науката минимални национални изисквания
към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане
на академична длъжност чрез изменения и допълнения на
Закона за развитието на академичния състав в Република
5.4.2017 България (ЗРАСРБ).
МОН, медиите
Становище на АОБР във връзка с общественото обсъждане
на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
27.4.2017 местните данъци и такси
Министерство на финансите

Позиция

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/03/Press_AOBR_Plan_pri
em_2017_2018-1.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/03/ПресАОБРПрезидент.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/03/Pismo_AOBR_KEVR.p
df
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/04/Pismo_AOBR_Prezide
nt_RB_OISR.pdf

Позиция

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/04/AOBR_MON_april201
7.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/04/Stanovishte_AOBR_Z
MDT.pdf

Позиция

22

Писмо относно членството на Република България в
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
5.5.2017 (ОИСР)

Министерски съвет

Позиция

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/05/2017_05_05_OECD_pi
smo_do_Ministar-predsedatelya-_final.pdf

23

Писмо относно проект на постановление на МС за
допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г.,
публикуван на Портала за обществени консултации на
9.5.2017 19.04.2017 г.

Министерски съвет

Позиция

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/05/AOBR_Tarifa.pdf

24

Отворено писмо от АОБР до министър-председателя Бойко
Борисов и министъра на енергетиката Теменужка Петкова
13.5.2017 относно реформите в сектор „Енергетика“

25

26

27

Позиция на АОБР относно предложенията на КНСБ и на
17.5.2017 Омбудсмана на РБ за законодателни промени
Позиция на АОБР в подкрепа на законопроект за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката № 754-017.6.2017 8/18.05.2017 г.
Консултативен съвет с участието на работодателските
организации към МОН ще
13.6.2017 решава проблема с липсата на кадри за икономиката

Комисия по енергетика към 44-то Народно Позиция /Секция за членове на АОБР,
събрание
защитена с парола/

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/05/ОТВОРЕНО-ПИСМО130517.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/05/Pismo-AOBRvremenna-komisiya-1.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/Stanovishte_ZID_ZE.p
df

Медиите

http://aobe.bg/wp-content/uploads/2017/06/MON13.06.17.pdf

Министерски съвет, Министерство на
енергетиката

Писмо

44-то Народно събрание

Позиция

Информация от проведена среща
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28

Писмо от АОБР относно повишаване на възможностите за
достъп на квалифицирана работна сила до българския пазар
на труда с цел постигане на баланс между търсене и
20.6.2017 предлагане
МТСП

Предложение /Секция за членове на АОБР,
защитена с парола/

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/06/AOBR_спогодби-заобмен-на-работна-сила.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/Protokol_AOBR_13.07
.2017.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/AOBR_Klasove_MS.p
df

Позиция /Секция за членове на АОБР,
защитена с парола/

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/Letter_AOBE.pdf

Позиция
Секция за членове на АОБР, защитена с
парола

31

13.7.2017 Заседание на АОБР
заседание
Предложение за обсъждане от НСТС за отмяна на
допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов
14.7.2017 стаж и професионален опит - клас
Министерски съвет, НСТС
Писмо от АОБР относно допълнителното трудово
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален
18.7.2017 опит - клас
Мариане Тисен, Европейска комисия

32

Регулярна среща на АОБР с министъра на образованието и
науката с цел представяне на текущата работа и планирани
проекти и инициативи от страна на МОН в отговор на
направени предложения от страна на работодателските
организации при предходни формати, както и в писмен вид.
Друга основна цел е дискутирането на работещи формати за
18.7.2017 напредък по основни теми на партньорството в ПОО.
МОН

Проведена среща

18.7.2017 Писмо от АОБР относно отмяна на праговете за МОД

Позиция /Секция за членове на АОБР,
защитена с парола/

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/AOBR-MODMS_MTSP_MF.pdf

Позиция /Секция за членове на АОБР,
защитена с парола/

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/AOBR_KEVR_Naredb
a-2.pdf; http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/Otgovor_KEVR_AOBR
_Naredba-2.pdf

Писмо

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/07/NPRO_pismo_MOD_1
8_07_2017.pdf

29

30

33

Министерски съвет, МТСП, МФ

35

Писмо от АОБР относно Наредба №2/2013 за регулиране на
18.7.2017 цените на природния газ
Писмо от АОБР до ръководствата на браншовите
работодателски организации за преустановяване на
преговорите и административното определяне на
20.7.2017 минималните осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.

36

Пресконференция на АОБР за представяне на общата
позиция по преговорите за изготвяне на механизъм за
определяне на минималната работна заплата, минималните
осигурителни доходи и „класовете“. МРЗ да се определя като
брутна величина с включени всички допълнителни
възнаграждения или алтернативно да се отмени „клас
24.7.2017 прослужено време”
Медиите

34

37

24.7.2017

38

25.7.2017

39

25.7.2017

40

1.8.2017

Работодателите още по-активно ще си сътрудничат с
Министерство на външните
работи - среща на АОБР с вицепремиера и министър на
външните работи г-жа Екатерина Захариева
Работна среща между министър-председателя Бойко
Борисов и ръководството на АОБР
Сигнал от АОБР относно наличие на дискриминация в чл. 12
от Наредбата за структурата и организацията на работната
заплата и в ПМС № 147/29.06.2007 г.
Регулярна среща на АОБР с министъра на образованието и
науката

КЕВР

БРО

http://aobe.bg/на-обща-пресконференцияИнформация от проведена пресконференция днес-аобр-обо/

Медиите

Информация от проведена среща

Министерски съвет

Проведена среща

Комисия за защита от дискриминацията

Сигнал

МОН

Проведена среща
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http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/07/ПРЕССЪОБЩЕНИЕсреща-АОБР-МВнР.pdf

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/07/Signal_AOBR_KZD.pd
f

41

42

43
44

45

Позиция на АОБР във връзка със Законопроект за изменение
6.8.2017 и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Президенство, МОСВ
Писмо от АОБР до министъра на труда и социалната
политика г-н Бисер Петков по повод на разпространените в
медиите намерения на МТСП за административно налагане
на прагове за МОД за 2018 г., мотивирани с отказа на АОБР
23.8.2017 за втора поредна година за водене на преговори

Позиция

МТСП

Писмо

Изпратено писмо от АОБР до ръководството на BIAC с молба
23.8.2017 за членство
BIAC
Регулярна среща на АОБР с министъра на образованието и
5.9.2017 науката
МОН
Писмо на АОБР относно предприемане на законодателна
инициатива за отмяна на правото на МС по чл. 244, т. 2 от КТ
да определя допълнителни трудови възнаграждения,
5.9.2017 нерегламентирани в действащото законодателство

Писмо /Секция за членове на АОБР,
защитена с парола/

46

Позиция на АОБР относно намерението за увеличение на
15.9.2017 тарифите на „Булгартрансгаз“

47

Позиция на АОБР относно законопроект за регламентиране
15.9.2017 на абсолютна давност за вземанията срещу физически лица 44-то Народно събрание

Позиция

48

18.9.2017 Заседание на АОБР

Секция за членове на АОБР, защитена с
парола

КЕВР

Позиция

заседание

49

Писмо с предложения на АОБР по проекта на Концепция за
реформиране на системата за експертизата на
18.9.2017 работоспособността

МТСП

Позиция

50

Становище на АОБР по законопроекта на мерките срещу
27.9.2017 изпиране на пари

44-то Народно събрание

Позиция /Секция за членове на АОБР,
защитена с парола/

52

53

Писмо от АОБР с настояване за незабавно оттегляне от
18.10.2017 длъжност на министъра на труда и социалната политика

54

Предложения на АОБР за обсъждане в Националния
икономически съвет, свързани със сътрудничеството между
национално представителните организации на
работодателите и Министерство на икономиката по
отношение на присъединяването на Република България към
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
26.10.2017 (ОИСР)
МИ

51

http://bica-bg.org/wpcontent/uploads/2017/08/MOD-2018-AOBR-2308-2017.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/Letter_BIAC_AOBE23.08.2017.pdf

Проведена среща

Президенство, 44-то Народно събрание,
Министерски съвет, Върховен касационен
съд, Висш адвокатски съвет, Омбудсмана
на РБ
Позиция

Писмо с позиция за МРЗ във връзка с обявените на
заседанието на НСТС на 28.09.2017 г. намерения за
29.9.2017 административно увеличение на МОД и МРЗ от 01.01.2018 г. МТСП
Позиция на АОБР в защита на българските инвеститори и
11.10.2017 предприемачи
Медиите

http://bica-bg.org/wpcontent/uploads/2017/08/AOBR-podkrepa-ZIDZOOS.pdf

Позиция /Секция за членове на АОБР,
защитена с парола/
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http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/09/Предложения-наработодателските-организации-относнопредложената-от-МТСП-концепцията-заекспертиза-на-работоспособността-1.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/Stanovishte_AOBR_pr
ane_pari_vh.-N.pdf

Позиция

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/L_AOBR.pdf
http://aobe.bg/позиция-на-асоциацията-наорганизаци/
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/10/Prsmo_MTSP_BPetko
v.pdf

Предложения /Секция за членове на АОБР,
защитена с парола/

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/Pismo_do_NIS_za_vkl
yuchvane_na_problemi_na_prisaedinyavanetoni-kam_OECD.pdf

Позиция

МТСП, медиите

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/09/Pismo_Prezident_instit
utsii_vh.-N.pdf
http://bica-bg.org/wpcontent/uploads/2017/09/AOBR_position-gaz15092017_1.pdf
http://bica-bg.org/wpcontent/uploads/2017/09/absolutna-davnost-NS13.09.2017.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/Protokol_AOBR_18.09
.2017.pdf

55

Обръщение на АОБР относно предложение за сезиране на
Конституционния съд за обявяване на
противоконституционност на чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда
спрямо принципите и изискванията на чл. 48, ал. 5 от
1.11.2017 Конституцията на РБ

56

20.11.2017 Заседание на АОБР

57

Позиция на АОБР по проекта на Рамково споразумение за
процедура по договаряне и определяне на размера на
22.11.2017 минималната работна заплата за страната

58

Президенство, 44-то Народно събрание,
Министерски съвет, Върховен касационен
съд, Върховен административен съд,
Главен прокурор на РБ, Омбудсмана на
Позиция /Секция за членове на АОБР,
РБ, Висш адвокатски съвет
защитена с парола/
Секция за членове на АОБР, защитена с
парола

заседание

3.12.2017 За "ревизията на прехода" и вредата от популизма

МТСП, МФ

Позиция

Медиите

Позиция

http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/Pismo_institutsii.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/Protokol_AOBR_20.11
.2017.pdf
http://bica-bg.org/wpcontent/uploads/2017/11/AOBR-za-Ramkovosporazumenie-i-Mehanizam-MRZ.pdf
http://bica-bg.org/wpcontent/uploads/2017/12/AOBRZa_Reviziyata_na_Prehoda_i_Vredite_ot_Populi
zma-002.pdf

59

Ще има ли прозрачност на пазара на електроенергия в
6.12.2017 България?

Медиите

Позиция

60

Предложение от АОБР, относно промяна на чл. 12, ал. 2 от
7.12.2017 Закона за насърчаване на заетостта

МТСП, АЗ

Позиция

61

Позиция на АОБР относно поскъпване на електроенергията
15.12.2017 на свободния пазар с 50-90% за доставки през 2018 г.

МЕ, МИ

Позиция /Секция за членове на АОБР,
защитена с парола/

http://bica-bg.org/wpcontent/uploads/2017/12/%D0%92%D1%81%D
0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%9D%
D0%B0%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%
D0%B0%D1%82%D0%B0-3.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2017/12/Predlojenie_AOBR_pr
omiana_chl.-12-al.-2-ot-ZNZ.pdf
http://aobe.bg/wpcontent/uploads/2018/01/Pismo_elektroenergiya
.pdf
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Писмо-призив от АОБР към българския бизнес за връщане
22.12.2017 към регулиран пазар на електроенергия

Членовете на АОБР, дружествата,
притежаващи обект, присъединен към
електроразпределителната мрежа на
ниво ниско напрежение, медиите

Писмо

http://bica-bg.org/wpcontent/uploads/2017/12/Ток-регулиран-пазар2.pdf

63

Писмо с предложения във връзка с подготовката на
държавния план-прием в професионалните гимназии за
учебната 2018/2019 г., започнала през месец декември 2017
22.12.2017 г.

Регионалните представителства на
АОБР, МОН

Писмо

http://bica-bg.org/wpcontent/uploads/2017/12/AOBR_Plan_priem_20
18_2019.pdf

Обобщение за 2017 г.:
Изработени и излъчени 40 позиции, писма, становища, жалби, сигнали;
Проведени 5 заседания;
Проведени 2 пресконференции;
Проведени над 15 срещи с представители на изпълнителната, законодателната и съдебната
власт.
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