ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА 2021 Г.

№

Дата
1 13.01.2021 г.

Събитие/Тема/Позиция
Заседание на АОБР. Предаване на председателството от КРИБ на АИКБ и приемане на
приоритетите за 2021 г.

Формат

Адресат

АОБР

Медии

2 14.01.2021 г.

Проект на процедура „Подкрепа на малки и средни предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
(Вх. № 92-00-40/14.01.2021 г.)

АОБР

Министерство на икономиката – министър и главен
директор на ГД ЕФК и РУО

3 19.01.2021 г.

Писмо относно покана за среща за обсъждане на „Национален план за възстановяване и
устойчивост на Република България“.
(Вх. № 17-00-3/20.01.2021 г.)

5+2

Министерски съвет - Томислав Дончев, заместник
министър-председател

5 20.01.2021 г.

Писмо относно предоставяне на информация за:
Представителните на браншово/отраслово равнище организации по смисъла на чл. 36, ал. 8 от
КТ, разпределени по икономически дейности с код до втори знак от Класификацията на
икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт и по национално
представителни организации, съобразно представените за целите на процедурата по
преброяването пълномощни.
(Вх. № 61-00-35/19.01.2021 г.)
5+2
Отговор от Прокуратурата на РБ относно сигнал на АОБР относно продажба на ел. енергия на
БНЕБ ЕАД
АОБР

6 20.01.2021 г.

Писмо за определяне на членове на Икономическия и социален съвет от Първа група представителни организации на работодателите на национално равнище.
(Вх. № 044 РД-09/20.01.2021 г.)

АОБР

Икономически и социален съвет – Зорница Русинова,
председател

7 20.01.2021 г.

Писмо с молба за среща от петте национално представителни организации на работодателите
и синдикалните организации до заместник министър-председателя Томислав Дончев за
обсъждане на „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“.
(Вх. № 17.00-3/20.01.2021 г.)

5+2

Министерски съвет - Томислав Дончев, заместник
министър-председател

8 20.01.2021 г.

Среща на председателите на АОБР по темите за:
1. Механизъм за договаряне на МРЗ.
2. Приоритети на АОБР, разпределение по представянето на пресконференцията.

АОБР

АОБР

9 21.01.2021 г.

Писмо относно предложения за изменения и допълнения в Законопроекта за индустриалните
паркове.
(Вх. № КЕ-106-01-1/21.01.2021 г.)

АОБР

44-то Народно събрание – Валентин Николов,
председател на Комисията по енергетика

10 22.01.2021 г.

Среща на петте национално представителни организации на работодателите и синдикалните
организации със заместник министър-председателя Томислав Дончев за обсъждане на
„Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“.

5+2

Министерски съвет - Томислав Дончев, заместник
министър-председател, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, ССИ,
КНСБ, КТ Подкрепа

11 25.01.2021 г.

Пресконференция на АОБР за представяне на приоритетите за 2021. На пресконференцията
участие взеха председателите на четирите работодателски организации.

АОБР

Медии

12 25.01.2021 г.

Работна среща за обсъждане на проекта на Рамково споразумение за механизъм по
договаряне и определяне на размера на минималната работна заплата за страната и операция
„Развитите на цифровите умения“ по ОП РЧР
5+2

5+2

13 25.01.2021 г.

Проведена среща на експертно ниво за определяне на представители на национално
представителните организации на работодателите в състава на НС на НЗОК. Номинациите се
определят от представителите на организациите БТПП и ССИ.

5+2

4 19.01.2021 г.
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5+2

Министерство на труда и социалната политика - Деница
Сачева, министър
АОБР

15 29.01.2021 г.

Позиция във връзка с разпространеното до медии писмо на производителите на фискални
устройства до изпълнителния директор на НАП г-жа Галя Димитрова
Отговор на МИ във връзка с писмото на АОБР относно финансови мерки за компенсиране на
непреките разходи за въглероден диоксид.

16 01.02.2021 г.

Писмо относно искане за ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на
електрическа енергия.
(Вх. № КЕ-106-01-2/01.02.2021 г.)

АОБР

Комисия по енергетика при 44-то Народно събрание Валентин Николов, председател; медиите

17 02.02.2021 г.

Писмо до НЗОК относно: Определяне на представители от квотата на представителните
организации на работодателите за членове на НС на НЗОК /представителите на БТПП и ССИ/

5 НПРО

НЗОК - проф. д-р Петър Салчев, управител

18 09.02.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори за представяне на
приоритетите на АОБР
(Вх. № 12-00-Г-002/09.02.2021 г.)
АОБР

ГЕРБ

19 09.02.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори за представяне на
приоритетите на АОБР
(Вх. № БСП-226/09.02.2021 г.)
АОБР

БСП

20 09.02.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори за представяне на
приоритетите на АОБР
(Вх. № 10/09.02.2021 г.)
АОБР

ДПС

21 09.02.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори за представяне на
приоритетите на АОБР
(Вх. № 01 и 02\ЕМ/09.02.2021 г.)
АОБР

Демократична България

22 09.02.2021 г.

Възражение срещу предложението на НСОРБ за поредното отлагане на определянето на ТБО
на основата на количествата генерирани отпадъци и реално предоставяните услуги на
обслужваното население и юридически лица
(Вх. № ПГ-128-00-21/09.02.2021 г.)

Комисия по бюджет и финанси при 44-то Народно
събрание - Менда Стоянова, председател

23 10.02.2021 г.

Получен отговор от МТСП във връзка с предоставяне на поисканата информация за
представителните на браншово/отраслово равнище организации по смисъл на чл. 361 ал. 8 от
КТ, разпределени по икономически дейности с код до втори знак от КИД, утвърдена от НСИ и по
национално представителни организации, съобразно представените за целите на процедурата
по преброяването пълномощни.
МТСП

5+2

24 10.02.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори за представяне на
приоритетите на АОБР
(Вх. № ВП0105/10.02.2021 г.)
АОБР

Изправи се.БГ

25 10.02.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори за представяне на
приоритетите на АОБР
(Вх. № 210/10.02.2021 г.)
АОБР

Има такъв народ

14 28.01.2021 г.

АОБР

Медии

МИ

АОБР

АОБР

28 15.02.2021 г.

Позиция относно наложеното увеличаване на таксите на БФБ, считано от 01.01.2021 г., и
предложеното въвеждане на нови такси от Централния депозитар
(Вх. № 15-00-20/15.02.2021 г. - МФ, 812/12.02.2021 г. - БФБ, 02-2021-2257/16.02.2021 г. - ЦД)
АОБР
Среща с ръководството на ПП ДПС във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори
за представяне на приоритетите на АОБР, последващ брифинг с медиите.
АОБР, ДПС
Среща с ръководството на ПП БСП във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори
за представяне на приоритетите на АОБР, последващ брифинг с медиите.
АОБР, БСП

29 16.02.2021 г.

Определяне на представител от квотата на представителните организации на работодателите
за член на УС на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС) - представител на КРИБ.
(Вх. № 48-00-119/16.02.2021 г.)

26 12.02.2021 г.
27 15.02.2021 г.
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АОБР

МФ, БФБ, ЦД, медиите
Медии
Медии

МОСВ, ПУДООС

30 16.02.2021 г.

Среща на АОБР по инициатива на заместник-председателя на АИКБ г-н Румен Радев във
връзка с работата на Института за устойчив преход и развитие.

АОБР

АОБР

31 17.02.2021 г.

Работна среща на управленско ниво с МРРБ - заместник-министър Деница Николова.
Основната тема на срещата е свързана с разработената от МРРБ „Програма за енергийна
ефективност в сграден фонд“ (Програмата) в рамките на област „Кръгова и нисковъглеродна
икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и изпълнението на
програмите за териториално сътрудничество, по-конкретно в частта малки и средни
предприятия и подкрепа за бизнеса чрез проекти.

АОБР

МРРБ, АОБР

32 17.02.2021 г.

Провеждане на жребий във връзка с получени писма за определяне на общи представители на
НПРО в състава на следните органи:
- Работна група за изработването на териториална стратегия за интегрирани мерки в обхвата на
Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по програмата ИнтеррегИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 20212027;
- Съвета за сътрудничество към ДБТ Люлин.
5 НПРО

5 НПРО

33 17.02.2021 г.

Определяне на представители от квотата на представителните организации на работодателите
в Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество InterregИПП България - Турция 2014 - 2020 г. - АИКБ-титуляр, БТПП-заместник
(Вх. № 99-00-2-143/18.02.2021 г.)
АОБР

МРРБ

34 23.02.2021 г.

Определяне на представители от квотата на представителните организации на работодателите
в Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество InterregИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. - БСК-титуляр, АИКБ-заместник
(Вх. № 99-00-2-149/23.02.2021 г.)
АОБР

МРРБ

35 24.02.2021 г.

Проведена среща за обсъждане на Наредбата за сключване на договори със студенти във
връзка с Механизъм за набиране на заявки от работодателите за сключване на договори със
студенти - на експернто ниво с цел постигане на общо съгласие.

АОБР

АОБР, МОН

36 24.02.2021 г.

Проведен жребий за определяне на представители от квотата на представителните
организации на работодателите в Управителния съвет на Института за устойчив преход и
развитие - изтеглени са представители на АИКБ и БСК.

АОБР

АОБР

37 24.02.2021 г.

Определяне на представители от квотата на представителните организации на работодателите
в Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие - двама представители на
АИКБ и БСК /по електронна поща/
АОБР

Ректор, Тракийски университет - Стара Загора

38 25.02.2021 г.

Работна среща на управленско ниво с МРРБ - заместник-министър Деница Николова.
Основната тема на срещата е свързана с разработената от МРРБ „Програма за енергийна
ефективност в сграден фонд“ (Програмата) в рамките на област „Кръгова и нисковъглеродна
икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и изпълнението на
програмите за териториално сътрудничество, по-конкретно в частта малки и средни
предприятия и подкрепа за бизнеса чрез проекти.

МРРБ, АОБР

39 25.02.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори за представяне на
приоритетите на АОБР
(Вх. № 99/25.02.2021 г.)
АОБР

Патриотична коалиция - Воля и НФСБ

40 25.02.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори за представяне на
приоритетите на АОБР
(Вх. № 8/25.02.2021 г.)
АОБР

ВМРО
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АОБР

41 01.03.2021 г.

Определяне на представители от квотата на представителните организации на работодателите
за членовете на Работна група (Task Force) за изработването на териториална стратегия за
интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до
гражданите“ по програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество между Република
България и Република Сърбия 2021-2027. За Северозападен район (представител на БТППтитуляр и на АИКБ-заместник), За Югозападен район (представител на ССИ-титуляр и на КРИБзаместник). /по електронна поща/
5 НПРО

МРРБ - Деница Николова

42 01.03.2021 г.

Определяне на представители от квотата на представителните организации на работодателите
за членовете на Съвета за сътрудничество към ДБТ Люлин, София - представители на АИКБ,
БСК и КРИБ. /по електронна поща/
5 НПРО

ДБТ Люлин

43 10.03.2021 г.

АОБР,
Среща с ръководството на коалиция "Изправи се! Мутри вън!" във връзка с предстоящите
коалиция
редовни парламентарни избори за представяне на приоритетите на АОБР, последващ брифинг "Изправи се!
с медиите.
Мутри вън!"

Медии

44 11.03.2021 г.

Писмо в отговор на изх. № 61-00-57/10.02.2021 г. във връзка с писмо от социалните партньори
за предоставяне на информация: Представителните на браншово/отраслово равнище
организации по смисъла на чл. 36, ал. 8 от КТ, разпределени по икономически дейности с код
до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния
статистически институт и по национално представителни организации, съобразно
представените за целите на процедурата по преброяването пълномощни. /по електронна поща/ 5+2

Министерство на труда и социалната политика - Деница
Сачева, министър

АОБР,
коалиция НФСБ
и Воля
Медии

47 17.03.2021 г.

Среща с ръководството на коалиция НФСБ и Воля във връзка с предстоящите редовни
парламентарни избори за представяне на приоритетите на АОБР, последващ брифинг с
медиите.
Среща с ръководството на ВМРО във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори
за представяне на приоритетите на АОБР, последващ брифинг с медиите.
Проведена среща на председателите на АОБР с министър-председателя Бойко Борисов и
заместник министър-председателя Томислав Дончев в резиденция Бояна

48 17.03.2021 г.

Среща с ръководството на коалиция ГЕРБ-СДС във връзка с предстоящите редовни
парламентарни избори за представяне на приоритетите на АОБР. На срещата присъстват и
медиите.

АОБР,
коалиция ГЕРБСДС
Медии

49 24.03.2021 г.

Писмо до МТСП относно определяне на представители от квотата на представителните
организации на работодателите за членове на Комитета по Европейския социален фонда плюс
за периода 2021-2027. АИКБ определя титуляр, БСК - заместник.
(вх. № 61-00-100/24.03.2021 г.)
АОБР

45 12.03.2021 г.
46 15.03.2021 г.
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АОБР, ВМРО

Медии

АОБР

АОБР

МТСП, Лазар Лазаров, заместник-министър

50 25.03.2021 г.

Писмо до МТСП относно определяне на представители от квотата на представителните
организации на работодателите за членове на Комитета по Европейския социален фонда плюс
за периода 2021-2027. АИКБ определя титуляр, БСК - заместник. Изпраща се второ писмо с
обяснение за нелигитимността на кандидатурата на ССИ.
(вх. № 61-00-104/26.03.2021 г.)
АОБР

МТСП, Лазар Лазаров, заместник-министър

51 26.03.2021 г.

Писмо до МРРБ за актуализиране на представителите на АИБР в СКН по Програмата за ТГС
между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020. По ред на ротации за
2021 г. КРИБ определя титуляр, а БСК – заместник.
(вх. № 99-00-2-201/05.04.2021 г.)
АОБР

МРРБ

52 01.04.2021 г.

Проведена среща на 5-те НПРО за определяне на представители от квотата на
представителните организации на работодателите за членове на Комитета на ЕСФ+ за периода
2021-2027
5-те НПРО

МТСП, Лазар Лазаров, заместник-министър

53 01.04.2021 г.

Изпратено писмо до МТСП във връзка с определяне на представители от квотата на
представителните организации на работодателите за членове на Комитета на ЕСФ+ за периода
2021-2027 - определени чрез гласуване представител на АИКБ за титуляр и на БСК за
заместник
(Вх.
№ 61-00-112/02.04.2021 г.)
5-те НПРО

МТСП, Лазар Лазаров, заместник-министър

54 09.04.2021 г.

Отговори на запитване от в. Капитал във връзка със становище на АОБР по повод на
съвместната декларация на синдикатите от 30.03.2021 г. относно сумираното изчисляване на
работното време.

АОБР

Капитал Кариери

55 12.04.2021 г.

Предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с
работодатели (Обн. ДВ, бр. 7 от 26.01.2021 г.), в сила от 26.01.2021 г., приета с ПМС №12 от
20.01.2021 г.
(Вх. № 1101-42/12.04.2021 г. - МОН, 92-00-408/12.07.2021 г. - МИ)

АОБР

МОН и МИ

56 12.04.2021 г.

Получено писмо от МТСП във връзка с определяне на представители от квотата на
представителните организации на работодателите за членове на Комитета на ЕСФ+ за периода
2021-2027 - определени чрез гласуване представител на АИКБ за титуляр и на БСК за
заместник, ССИ възразяват на начина на определяне на представителите
МТСП

АОБР+ССИ

57 13.04.2021 г.

Изпратено писмо до МТСП в отговор на тяхно писмо с изх. № 61-00-115/07.04.2021 г. във връзка
с определяне на представители от квотата на представителните организации на
работодателите за членове на Комитета на ЕСФ+ за периода 2021-2027.
(Вх. № 92-352/13.04.2021 г.)
АОБР

МТСП, Лазар Лазаров, заместник-министър

Page 5 of 13

58 16.04.2021 г.

Проведена съмвемстна пресконференция на АИКБ, БСК, БТТП, КРИБ, КНСБ и КТ „Подкрепа“ в
БТА, на която са представени две важни теми:
• Обръщение до всички парламентарно представени партии във връзка с Националния план за
възстановяване и устойчивост;
• Предложения за продължаване на антикризисните мерки в икономически и социален план до
края на 2021 г.
4+2

Медии

59 21.04.2021 г.

Среща с ПГ на "Да, България!" в Народното събрание.

4+2

4+2, "Да, България!"

60 23.04.2021 г.

Среща с ПГ на БСП на Позитано.

4+2

4+2, БСП

61 26.04.2021 г.
62 26.04.2021 г.

Среща с коалиция "Изправи се! Мутри вън!", в Народното събрание
Среща с ПП "Има такъв народ", в КНСБ.

4+2
4+2

4+2, коалиция "Изправи се! Мутри вън!"
4+2, ПП "Има такъв народ"

63 26.04.2021 г.

Отговор от Министерство на икономиката във връзка с изпратеното от АОБР писмо относно
предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осигуряване на
заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.
МИ

МОН, АОБР

64 26.04.2021 г.

Писмо с определяне на делегатите за участие в 109-та онлайн сесия на Международната
конференция на труда, 20 май, 3-19 юни 2021 г.
(Вх. № 92-395/27.04.2021 г.)

МТСП

АОБР

67 13.05.2021 г.

Писмо от АОБР с настояване за отлагане на пазарно обединение на българо-гръцка граница за
последното тримесечие на 2021 г., когато се очаква пазарното обединение между България и
Румъния.
(Вх. № МЕ Е-92-00-351/07.05.2021 г., МИ 92-00-490/07.05.2021 г., КЕВР Е-12-00-237/07.05.2021 г.,
БНЕБ В-185/07.05.2021 г.)
АОБР
Проведено заседание на АОБР за координация на работата на организацията.
АОБР
Писмо до служебния министър-председател Стефан Янев с молба за среща по най-значимите
за развитието на страната в краткосрочен план въпроси.
4+2

МЕ, МИ, КЕВР, БНЕБ ЕАД, медиите
АОБР
Стефан Янев, служебен министър-председател на
Република България

68 17.05.2021 г.

Проведена работна среща с Атанас Пеканов - служебен заместник министър-председател по
управление на европейските средства.

4+2

Атанас Пеканов, служебен заместник министърпредседател по управление на европейските средства.

69 26.05.2021 г.

Проведена среща с Гълъб Донев - служебен заместник министър-председател по
икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика.

4+2

Гълъб Донев - служебен заместник министърпредседател по икономическите и социалните политики
и служебен министър на труда и социалната политика

65 07.05.2021 г.
66 12.05.2021 г.
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71 04.06.2021 г.

Определяне на представители на АОБР в състава на Комисията за регистриране на службите
по трудова медицина - представители на АИКБ и БСК.
/Вх. №92-Ф-52/01.06.2021 г./
Изпратено прессъобщение от АОБР във връзка с настояването на синдикатите токът да
поскъпне с повече от 3% за битовите и небитовите потребители.

72 07.06.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г. за
представяне на приоритетите на АОБР
(Вх. № - не са дали номер)

АОБР

КП „Българските патриоти – ВМРО, Воля И НФСБ“

73 07.06.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г. за
представяне на приоритетите на АОБР
(Вх. № ДБ-17/08.06.2021 г.)

АОБР

КП „Демократична България – обединение“

74 07.06.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г. за
представяне на приоритетите на АОБР
(Вх. № БСП-692/07.06.2021 г.)

АОБР

БСП

75 07.06.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г. за
представяне на приоритетите на АОБР
(Вх. № 12-00-Г-писмо-6/07.06.2021 г.)

АОБР

ПП „ГЕРБ“

76 07.06.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г. за
представяне на приоритетите на АОБР
(Вх. № 32/07.06.2021 г.)

АОБР

ДПС

77 07.06.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г. за
представяне на приоритетите на АОБР
(Вх. № - не са дали номер)

АОБР

КП „Изправи се! Мутри вън!“

78 07.06.2021 г.

Покана за среща във връзка с предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г. за
представяне на приоритетите на АОБР
(Вх. № 147/07.06.2021 г.)

АОБР

ПП „Има такъв народ“

70 31.05.2021 г.

АОБР

Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор,
Министерство на здравеопазването

АОБР

Медии

81 16.06.2021 г.

Среща в Министерски съвет във формат 4+2 с Гълъб Донев, заместник министър-председател
по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика, Асен
Василев, министър на финансите, Кирил Петков, министър на икономиката, относно договаряне
на нов формат на мярката 60/40 за месеците юни и юли.
4+2
Проведена среща на ръководството на АОБР с Коалиция „БСП за България“ във връзка с
предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г.
АОБР
Проведена среща на ръководството на АОБР и синдикалните организации с ръководството на
ПП ГЕРБ във връзка с предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г.
4+2

82 18.06.2021 г.

Проведена среща на ръководството на АОБР и синдикалните организации с ръководството на
Демократична България във връзка с предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г.

79 09.06.2021 г.
80 14.06.2021 г.

4+2

84 23.06.2021 г.

Изпратено писмо от национално представителните организации на работодателите и
работниците, и служителите, с което се предлага да се проведе във възможно най-кратък срок
работна среща във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.
4+2
Проведена среща на ръководството на АОБР с Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ във връзка с
предстоящите парламентарни избори на 11 юли 2021 г.
АОБР

85 15.07.2021 г.

Определяне на заместник-председател на Националния съвет за насърчаване на заетостта от
квотата на национално представителните организации на работодателите - Антоанета
Кацарова, БСК.

83 18.06.2021 г.
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АОБР

Гълъб Донев, заместник министър-председател по
икономическите и социалните политики и министър на
труда и социалната политика, Асен Василев, министър
на финансите, Кирил Петков, министър на икономиката
Коалиция „БСП за България“, медии
ГЕРБ, медии

Демократична България, медии

Атанас Пеканов, служебен заместник министърпредседател по управление на европейските средства.
Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, медии
Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и
социалната политика

86 16.07.2021 г.

Проведена среща със заместник министър-председателя г-н Атанас Пеканов за обсъждане на
Плана за възстановяване и развитие в Министерски съвет, заедно с министрите Асен Василев,
Кирил Петков и зам.-министър от Министерство на енергетиката.
5+2

Служебен кабинет, 5+2

87 20.07.2021 г.

Писмо относно обсъждане на актуализацията на Бюджет 2021 на държавата по правилата,
определени от Закона - първо свикване на комисиите и НСТС, след това на обществените
съвети
(Вх. № 92-00-260/22.07.2021 г. - МФ, 17-00-56/22.07.2021 г. - Министерски съвет)

Асен Василев, министър на финансите; Гълъб Донев,
заместник министър-председател и министър на труда и
социалната политика

88 22.07.2021 г.

Писмо относно необходимостта от промени в актуализирания трети вариант на Националния
план за възстановяване и устойчивост - само 591 млн. лв. са за пряка подкрепа за инвестиции в
предприятията
(Вх.
№ ПГ-46-106-01-1/22.07.2021 г.)
4+2

4+2

Председателите на парламентарните групи в 46-тото
Народно събрание на РБ

90 03.08.2021 г.

Писмо и протокол от гласуване на НПРО за определяне на представител от квотата на НПРО за
заместник-председател на Националния съвет за насърчаване на заетостта
(Вх. № 61-00-228/02.08.2021 г.)
Писмо до министър-председателя на РБ относно повишението на цените на електроенергията
(Вх. № 08.01-91/04.08.2021 г.)

АОБР + ССИ
/не участваха в Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и
гласуването/
социалната политика
Стефан Янев, служебен министър-председател на
АОБР
Република България

91 09.08.2021 г.

Среща с представители на КЕВР, АЕЦ, ТЕЦ МИ2, ЕСО и БЕХ, във връзка с цените на БНЕБ на
пазара “ден напред”. Участници: Ангелин Цачев – ЕСО, Иван Иванов – КЕВР, Наско Михов –
АЕЦ, Живко Динчев - ТЕЦ МИ2, Валентин Николов - БЕХ.
Срещата не е осъществена, ръководствата на членовете на АОБР отказват да
присъствет.

АОБР

КЕВР, АЕЦ, ТЕЦ МИ2, ЕСО и БЕХ

92 10.08.2021 г.

Среща с министър-председателя Стефан Янев, заместник министър-председателя по
икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб
Донев и министъра на енергетиката Андрей Живков във връзка с крайно високата цена на
електроенергията.

АОБР

Министерски съвет

93 12.08.2021 г.

Изпратен сигнал от АОБР до Главната прокуратура, Специализираната прокуратура,
Софийската градска прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция
“Национална сигурност”, ГДБОП, Комисията за защита на конкуренцията.
Основанието да се сезират тези институции са установени данни, позволяващи да се направи
обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер, което със своите
размери и обхват застрашава икономиката и националната сигурност на Република България.
Отчитайки броя на лицата имащи отношение и участие в постигането на конкретния целен
резултат може също да се предположи, че е налице трайно структурирано престъпно
сдружение, което има за цел извършване на престъпление.
(Вх. № PRB202111169205I/12.08.2021 г. - Главна прокуратура, 62087/12.08.2021 г. Специализирана прокуратура, 18415/21/12.08.2021 г. - Софийска градска прокуратура, 81210012273/12.08.2021 г. - Министерство на вътрешните работи, Ж-371/12.08.2021 г. - ДАНС,
УРИ126600-14633/12.08.2021 г. - ГДБОП-МВР, Е-12-00-403/12-08-2021 г. - КЕВР, ВХР1476/12.08.2021 г. - КЗК)
АОБР

89 30.07.2021 г.

95 19.08.2021 г.

Проведена среща на социалните партньори със заместник министър-председателя Гълъб
Донев, министъра на финансите Асен Василев и министъра на икономиката Кирил Петков. във
връзка с внесените в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на
бюджетните закони за 2021 г. – за обсъждане на евентуалните проблеми, които биха
възникнали във връзка със забавянето на предлаганата актуализация.
5+2
Среща в Министерство на икономиката относно предложенията на работодателски и браншови
организации за мерки за преодоляване на пандемията
АОБР

96 23.08.2021 г.

Писмо до АОБР от Държавна агенция за научни изследвания и иновации с молба за
номиниране на двама представители на АОБР за участие в структуриращия се Консултативен
борд към Държавната аганция за научни изследвания и иновации

94 17.08.2021 г.
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АОБР

Главна прокуратура, Специализирана прокуратура,
Софийска градска прокуратура, Министерство на
вътрешните работи, Държавна агенция “Национална
сигурност”, ГДБОП, Комисия за защита на конкуренцият

Министерски съвет
АОБР, Министерство на икономиката

АОБР

97

98 31.08.2021 г.
99 31.08.2021 г.

Среща с председателя и екипа на ПГ „БСП за България“ с национално представителните
организации на работодателите от АОБР и синдикатите за обсъждане на приоритетите, които
да залегнат в работата на бъдещото правителство, както и актуализацията на бюджета.
Изпратено писмо за промяна на представителя на БТПП в НС на НЗОК
(по електронна поща)

4+2

Народно събрание

НПРО

НЗОК, проф. д-р Петър Салчев, управител

100 10.09.2021 г.

Определяне на представители от Асоциация на организациите на българските работодатели за
участие в Консултативния борд към Държавната агенция за научни изследвания и иновации АИКБ-титуляр, БСК-заместник
(по електронна поща)
АОБР

Държавната агенция за научни изследвания и иновации Мартин Дановски, председател

101 15.09.2021 г.

Становище на АОБР относно подготовката на Доклад за прилагането на Директива 2003/88/ЕО
относно някои аспекти на организацията на работното време (Директивата), по реда на чл. 24,
пар. 2 на Директивата (Вх. № 61-00-255/16.09.2021 г.)

АОБР

МТСП, Гълъб Донев, заместник министър-председател
по икономическите и социалните политики и министър на
труда и социалната полотика на РБ

102 15.09.2021 г.

Определянето на членове на Управителния съвет на Фонд “Условия на труд“ и заместникпредседател на Националния съвет по условия на труд от квотата на национално
представителните организации на работодателите - АИКБ и БТПП, АИКБ - зам.-председател на
НСУТ (Вх. № 61-00-254/15.09.2021 г.)
АОБР

МТСП, Гълъб Донев, заместник министър-председател
по икономическите и социалните политики и министър на
труда и социалната полотика на РБ

103 17.09.2021 г.

Становище на Асоциация на организациите на българските работодатели относно
публикувания за обществени консултации проект на програма „Конкурентоспособност и
иновации в предприятията (ПКИП)“ за периода 2021-2027 г.
(Вх. № 92-00-1091/17.09.2021 г.)

МИ, Даниела Везиева, министър на икономиката, качено
на сайта на портала за Обществени консултации към
Министерски съвет

104 23.09.2021 г.

Заседание на АОБР по следния дневен ред: 1. Обсъждане на антикризисните мерки във връзка
с пандемията от коронавирус. 2. Национален план за възстановяване и устойчивост.
3. Други/разни.
АОБР

АОБР

105 23.09.2021 г.

Среща на АОБР с представители на Националния щаб за спасение на туризма в България във
връзка с кризата от COVID-19, драстичното поскъпване на електроенергията и инфлацията.

АОБР

АОБР

АОБР

106 24.09.2021 г.

Проведена среща на АОБР с Гълъб Донев във връзка с актуализацията на бюджета и
заложените мерки за бизнеса във връзка с кризата от пандемията от коронавирус.

АОБР

Министерски съвет, Гълъб Донев, заместник министърпредседател по икономическите и социалните политики
и министър на труда и социалната полотика на РБ

107 05.10.2021 г.

Писмо относно финансовото разпределение на предвидените мерки на Програмата за
икономическа трансформация.
(Вх. №92-00-1181/05.10.2021 г.)

НПРО

МИ, Даниела Везиева, министър на икономиката

108 07.10.2021 г.
109 12.10.2021 г.

Получено писмо от Комисията за защита на конкуренцията във връзка с изпратения сигнал от
АОБР до Главната прокуратура, Специализираната прокуратура, Софийската градска
прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция “Национална
сигурност”, ГДБОП, Комисията за защита на конкуренцията.
Основанието да се сезират тези институции са установени данни, позволяващи да се направи
обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер, което със своите
размери и обхват застрашава икономиката и националната сигурност на Република България.
Отчитайки броя на лицата имащи отношение и участие в постигането на конкретния целен
резултат може също да се предположи, че е налице трайно структурирано престъпно
сдружение, което има за цел извършване на престъпление.
АОБР
Среща с ръководството на ПП БСП във връзка с предстоящите редовни парламентарни избори,
инициирана от БСП.
АОБР
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АОБР
БСП

Пресконференция за драстичното увеличение на цената на електроенергията за небитовите
потребители

АИКБ, БСК,
БТПП, ССИ,
КНСБ, КТ
Подкрепа

Медии

111 19.10.2021 г.

Общонационален протест за драстичното увеличение на цената на електроенергията за
небитовите потребители

АИКБ, БСК,
БТПП, ССИ,
КНСБ, КТ
Подкрепа

Медии, Министерски съвет

112 21.10.2021 г.

Писмо от АИКБ, БСК, БТПП, ССИ, КНСБ и КТ „Подкрепа“ до президента Румен Радев и
премиера Стефан Янев, относно спешни действия за компенсиране на необосновано високите
цени на електроенергията.
(Вх.
№57-00-28/21.10.2021 г. - Президенство, Е-63-00-17/21.10.2021 г. - МЕ, 81-00-10/21.10.2021 г. МФ)

АИКБ, БСК,
БТПП, ССИ,
КНСБ, КТ
Подкрепа

Президентство, Министерски съвет

113 22.10.2021 г.

Писмо с искане за конституиране на Комитет за наблюдение по Следващо поколение
Европейски съюз с подкомитети на Националния план за възстановяване и устойчивост и на
Фонда за справедлив преход, включително и на прилагането на финансови инструменти.

АОБР, КНСБ,
КТ Подкрепа

Министър-председател на РБ Стефан Янев, заместник
министър-председател по управление на европейските
средства Атанас Пеканов, министър на финансите
Валери Белчев

114 23.10.2021 г.

Среща в централата на ГЕРБ във връзка с проблемите с високата цена на ел.енергията за
небитови потребители. Председателят на УС на АИКБ Васил Велев и председателят на КТ
"Подкрепа" и президентът на КНСБ - Димитър Манолов и Пламен Димитров, присъстваха на
срещата. Те изложиха своите виждания по актуалните теми.

АИКБ, КНСБ,
КТ "Подкрепа"

Медии

НПРО

БРО на НПРО, МТСП, Гълъб Донев, заместник министърпредседател по икономическите и социалните политики
и министър на труда и социалната полотика на РБ

АОБР, БСП

Медии

АОБР, ДПС

Медии

110 18.10.2021 г.

117 27.10.2021 г.

Изпратено писмо до МТСП и БРО на НПРО относно отказ от процедурата за минималните
осигурителни доходи за 2022 г.
(Вх. № 61--00-285/25.10.2021 г. - МТСП)
Среща с ръководството на ПП БСП във връзка с предстоящите парламентарни избори за
представяне на приоритетите на АОБР, последващ брифинг с медиите.
Среща с ръководството на ПП ДПС във връзка с предстоящите парламентарни избори за
представяне на приоритетите на АОБР, последващ брифинг с медиите.

118 29.10.2021 г.

Среща с ръководството на “Изправи се БГ! Ние идваме!” във връзка с предстоящите
парламентарни избори за представяне на приоритетите на АОБР, последващ брифинг с
медиите.

АОБР, “Изправи
се БГ! Ние
идваме!”
Медии

Определяне на представители на работодателските организации за член на УС на Държавния
фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система
(вх. № към 91-00-571/29.10.2021 г.)
Среща с ръководството на ДБ във връзка с предстоящите парламентарни избори за
представяне на приоритетите на АОБР, последващ брифинг с медиите.

АОБР

Министерство на финансите

АОБР, ДБ

Медии

АОБР

Министър-председателя на РБ Стефан Янев, министъра
на енергетиката Андрей Живков, министъра на
икономиката Даниела Везиева, председателя на КЕВР и
медиите

115 25.10.2021 г.
116 26.10.2021 г.

119 29.10.2021 г.
120 02.11.2021 г.

121 02.11.2021 г.

Писмо относно 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември

122 04.11.2021 г.

Писмо относно 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември във
връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г.
(Вх.
№ Е-12-00-529/04.11.2021 г.)
АОБР
Работна среща с ръководствата на национално представителните работодателски организации
в Министерство на културата за обсъждане на бюджета за култура за 2022 г.
АОБР

123 11.11.2021 г.
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Председателя на КЕВР и медиите
Министерство на културата

124 15.11.2021 г.
125 19.11.2021 г.

Писмо за потвърждаване на мандата на представителите на национално представителните
организации на работодателите в състава на УС на Националната агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО)
(Вх. № РД-17-823/15.11.2021 г.)
Следизборна среща с ръководството на ПП "Има такъв народ" по приоритетите пред
управлението и Бюджета за 2022 г.

АОБР

НАПОО

АОБР

ПП "Има такъв народ"
Министерски съвет, министър-председател Стефан
Янев; Министерство на финансите, министър на
финансите Валери Белчев; Министерство на
икономиката, министър на икономиката Даниела
Везиева; Министерство на енергетикат, министър на
енергетиката Андрей Живков; Медиите
Продължаваме промяната, БСП, ПП "Има такъв народ",
Демократична България

128 25.11.2021 г.

Писмо относно промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на
електрическата енергия за небитовите потребители
(Вх. № 17.00-92/23.11.2021 г. - Министерски съвет, 15-00-141/23.11.2021 г. - Министерство на
финансите, 92-00-1384/23.11.2021 г. - Министерство на икономиката, Е-92-00-1043/23.11.2021 г. Министерство на енергетиката)
АОБР
Обръщение от социалните партньори в Република България към политическите партии и
коалиции, водещи преговори за съставяне на правителство
5+2
Участия в работните група във втората част на 109-та сесия на Международната конференция
на труда
АОБР

129 07.12.2021 г.
130 08.12.2021 г.

Среща на АОБР с ръководителите на национално представителните браншови организации от
хранително-вкусовата индустрия - членове на Националния консултативен съвет по храните
към МЗХГ. Срещата ще бъде във връзка с дискутиране главно на два въпроса:
• Обсъждане на предложението за включване в законопроекта за изменение на Закона за данък
добавена стойност на допълнително изменение, с което да бъде намалена на 9 на сто ставката
на данъка за храните;
• Обсъждане на цената на тока и предлаганите компенсации за бизнеса.
АОБР
Среща между АОБР и търговци и ВЕИ асоциации за енергийната ситуация в страната.
АОБР

АОБР, национално представителните браншови
организации от хранително-вкусовата индустрия членове на Националния консултативен съвет по
храните към МЗХГ
АОБР, търговци и ВЕИ асоциации

131 09.12.2021 г.

Писмо относно определяне на представители на национално представителните организации на
работодателите за Комисията за оценка и подбор на програми/проекти, предлагани за
включване в Националния план за действие по заетостта през 2022 г. по реда на чл. 31, ал. 2 от
Закона за насърчаване на заетостта
(по електронна поща)
АОБР

Заместник-министър на труда и социалната политика
Лазар Лазаров

126 23.11.2021 г.
127 25.11.2021 г.

132 14.12.2021 г.
133 14.12.2021 г.

134 15.12.2021 г.
135 17.12.2021 г.

Промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата
енергия за небитовите потребители
5 НПРО
Среща на председателите на национално представителните организации на работодателите и
на работниците и служителите
5+2
Писмо покана за среща с Кирил Петков – министър-председател на Република България, Асен
Василев – заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите и
Георги Гьоков – министър на труда и социалната политика.
(Вх. № 17.00-98/15.12.2021 г. - МС)
Среща с министъра на енергетиката Александър Николов - спешна среща за цените на ел.
енергията за индустрията.
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МОТ

Министър-председател Кирил Петков; Парламентарните
групи в 47-то Народно събрание; Заместник министърпредседател по еврофондовете и министър на
финансите Асен Василев; Заместник министърпредседател по икономиката и индустрията и министър
на икономиката и индустрията Корнелия Нинова;
Министър на енергетиката Александър Николов;
Председателя на КЕВР Иван Иванов; Медиите
Работна среща - закрита

5+2

Министър-председател Кирил Петков; Заместник
министър-председател по еврофондовете и министър на
финансите Асен Василев; Министър на труда и
социалната политика Георги Гьоков

АОБР

Министър на енергетиката Александър Николов и екип.

я

5 НПРО

Заместник министър-председател по икономиката и
индустрията и министър на икономиката и индустрията
Корнелия Нинова и екип

137 21.12.2021 г.

Писмо относно схема за компенсиране на небитовите потребители за висеките цени на
електроенергията.
(Вх. № 17.00-104/21.12.2021 г. - МС, 92-00-521/21.12.2021 г. - МФ, 92-00-1384/ 22.12.2021 г. МИИ, Е-92-00-1143 - МЕ)

5 НПРО

Министър-председател Кирил Петков; Заместник
министър-председател и министър на финансите Асен
Василев; Заместник министър-председател по
икономиката и индустрията и министър на икономиката и
индустрията Корнелия Нинова; Министър на
енергетиката Александър Николов; медии

138 22.12.2021 г.

Среща на национално представителните организации на работодателите и на работниците и
служителите с министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков във връзка с
полагането на начало на съвместно ползотворно сътрудничество.

5+2

Министър на труда и социалната политика Георги Гьоков

139 22.12.2021 г.

Писмо до президента на РБ относно драматичната ситуация около цената на електроенергията
за небитовите потребители.
(Вх. № 22-00-104/22.12.2021 г.)
5 НПРО

Президент на РБ Румен Радев

140 23.12.2021 г.

Писмо относно изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията за
небитовите отребители.
(Вх. № 17.00-108/23.12.2021 г. - МС, 92-00-528 / 29.12.2021 г. - МФ, П92-00-1384/ 29.12.2021 г. МИИ, Е-92-00-1143/23.12.2021 г. - МЕ, )
5 НПРО

Министър-председател Кирил Петков; Заместник
министър-председател и министър на финансите Асен
Василев; Заместник министър-председател по
икономиката и индустрията и министър на икономиката и
индустрията Корнелия Нинова; Министър на
енергетиката Александър Николов

141 28.12.2021 г.

Представяне на медиите на писмата на представителните на национално равнище
работодателски организации за спешно свикване на Консултативния съвет за национална
сигурност и среща с министър-председателя Кирил Петков, поради изключително тежката
ситуация с цената на електроенергията. Предложените мерки от страна на министъра на
енергетиката не са работещи в променената ситуация, като предложението за таван на
компенсиране на енергийните разходи ще има опустошителни последици за икономиката на
страната. В същото време Асоциациите на индустриалните потребители на енергия в Европа
отправиха безпрецедентен призив към лидерите на ЕС и националните правителства.

5 НПРО

Медии

142 30.12.2021 г.

Среща с президента Румен Радев на ръководството на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ във
връзка с изключително тежката и рискова ситуация около цената на електроенергията за
небитовите потребители.

5 НПРО

Работна среща - закрита

143 04.01.2022 г.

Заседание на АОБР, с участието на ССИ, за обсъждане на спешни действия за компенсации на
бизнеса във връзка с безпрецедентно високите цени на ел. енергията за индустрията.
5 НПРО

Медии

144 07.01.2022 г.

Писмо до г-н Асен Василев – заместник министър-председател по еврофондовете, министър на
финансите и председател на НСТС във връзка с необходимостта от спешно свикване на НСТС
още през работната седмица (10-14.01.2022 г.) за обсъждане на предложенията за решения от
страна на българското правителство по бележките на ЕК особено в частта „Нисковъглеродна
икономика“ от НПВУ.
(Вх. № 92-0011/07.01.2022 г.)
5+2

Министерски съвет - заместник министър-председател
по еврофондовете, министър на финансите и
председател на НСТС Асен Василев

136 20.12.2021 г.

Среща на национално представителните организации на работодателите с г-жа Корнелия
Нинова - заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на
икономиката и индустрията в Министерство на икономиката.
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145 11.01.2022 г.

Заседание на АОБР за предаване на ротационното председателство от АИКБ на БСК по
следния дневен ред: 1. Представяне и приемане на отчет за 2021 г. от АИКБ. 2.Предаване на
ротационното председателство на АОБР от АИКБ на БСК. 3.Начало на дискусията за
изработване на приоритети на АОБР за 2022 г. 4.Обсъждане на спешни действия от
национално представителните организации на работодателите за намиране на работещи
решения във връзка с кризата, породена от безпрецедентно високите цени на природния газ и
електрическата енергия за небитовите потребители. 5.Обсъждане на новия дизайн на мярката
„60/40“ от 01.03.2021 г. 6. Други/разни.
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АОБР

АОБР

