
 

 

 

П Р Е С Ц Е Н Т Ъ Р 

 

20 май 2016 г. 

 

АИКБ изрази подкрепата си към препоръките на ЕК 

 

 Заместник-председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциацията на 

индустриалния капитал в България (АИКБ) г-н Никола Зикатанов и главният секретар 

на АИКБ д-р Милена Ангелова участваха в работен обяд с генералния директор на 

Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и включване" на Европейската 

комисия (ЕК), г-н Мишел Сервоз. По време на срещата бе изразено задоволството и 

подкрепата на АИКБ към препоръките, отправени от Европейската комисия (ЕК) към 

страната ни. 

 Напълно споделяме препоръката за незабавно предприемане на действия в 

сътрудничество и диалог със социалните партньори за изготвяне на 

методология и обективни критерии за определянето на минималната 

работна заплата. Предложението на АИКБ е това да става посредством 

провеждането на двустранни преговори по сектори между представителните 

организации на работодателите и на работниците и служителите; 

 Приветстваме и споделяме препоръката за постигане на годишно фискално 

подобрение от поне 0,5 % от БВП, за постигане на средносрочната 

бюджетна цел от Националната конвергентна програма на Република 

България за 2016 г. и 2017 г. В позициите си по националния бюджет АИКБ 

винаги е настоявала за стриктна бюджетна дисциплина, за извършване на 

реформи, които да доведат до балансиран бюджет, за повишаване на 

събираемостта на бюджетните приходи посредством изсветляване на 

икономиката и за въздържане от увеличване на държавния дълг; 



 АИКБ споделя напълно поставения сериозен акцент върху необходимостта от 

продължаване на здравната реформа и декларира своята готовност да 

продължи да бъде конструктивен партньор при нейното провеждане. Особено 

важно за работодателските организации е реформата да включва и медицинската 

и трудовата експертиза и инвалидните пенсии, както и  системата на трудовата 

медицина; 

 Борбата със сивия сектор и недекларирания труд е основен приоритет на 

АИКБ. Асоциацията предлага широк набор от програми за дистанционно 

обучение и консултации посредством инфраструктурата на Националния център 

„Икономика на светло“, изчислява годишен Композитен индекс „Икономика на 

светло“, както и връчва годишни награди „Икономика на светло“; 

 Като обединение на публичните компании, АИКБ работи активно за 

предотвратяване на некоректни бизнес практики във финансовия сектор. В 

това отношение смятаме, че стабилността на финансовия, застрахователен и 

пенсионен сектори се влияе негативно от оповестяваните чести драстични 

промени в правилата, без предварителни консултации със социалните 

партньори и заинтересованите страни; 

 По отношение ограничаването на дела на дългосрочно безработните и на 

младежката безработица, АИКБ активно работи в посока на повишаване на 

привлекателността на професии, за които има системен недостиг на 

човешки ресурси в сектори от ключово значение за българската икономика.  

 Не споделяме виждането, че са налице пречки и препятствия пред 

включването на децата от ромски произход в образователната система. 

Колкото до гарантирането на минимален доход – считаме, че получаването на 

социални помощи трябва да е обвързано с полагането на труд и да се 

предлага за ограничен период от време и по начин и размер, който не 

демотивира безработните да си търсят работа и да се преквалифицират, ако 

е необходимо. 

 Г-н Зикатанов и д-р Ангелова запознаха представителя на ЕК с визията на АИКБ 

за приоритетните области, в които са необходими спешно реформи в България, както и 

с конкретните предложения на Асоциацията за предприемане на мерки в тези области: 

 Промени в областта на професионалното и висшето образование и ориентиране 

на образованието към нуждите на бизнеса и спешни действия за повишаване 

броя на местата по държавна поръчка  за ученици в професионалните училища 

по дефицитни, но непопулярни професии и специалности, както и увеличаване 



броя на местата за студенти по държавна поръчка  по търсени от бизнеса 

професии и подобряване на адекватността на системата за образование спрямо 

потребностите на пазара на труда, по начин, който да гарантира прехода от 

образование към заетост. За целта АИКБ смята за нужно да се предприемат 

мерки за повишаване на привлекателността на търсените от бизнеса 

професии, промяна на план-приема на ученици в професионалните 

училища, разширяване на обхвата на т.нар. „защитени“ професии, 

допълнителна мотивация и стимули за учениците, желаещи да се обучават 

по тях, както за учителите, работещи в професионалните училища с 

дефицитни професии. 

 АИКБ е против административното определяне на минималната работна заплата 

(МРЗ), което на практика се извършва в момента, като при това надделяват 

конюнктурни политически съображения. Нарастването на МРЗ (с включен клас) 

изпреварва ръста на производителността на труда, договаряните по браншове 

минимални осигурителни доходи, както и ръста на средната работна заплата, 

като надвишава 50 %, а в редица икономически дейности – дори 75 % от нея. 

Българските работодатели са твърдо убедени, че приемливият интервал, в който 

би трябвало да се движи това съотношение е МРЗ да е 30 - 40 % от средната 

работна заплата и превишаването на тези стойности застрашава с демотивация 

за полагане на труд, особено на специалистите с изпълнителски функции. 

Сериозен проблем е и фактът, че върху работните заплати в България, 

включително върху МРЗ, се начислява добавка за прослужено време – т.нар. 

„клас“, която не е обвързана по никакъв начин нито с качеството на полагания 

труд, нито с неговата производителност, нито с повишаване на квалификацията 

и професионалните умения. АИКБ предлага минималните месечни работни 

заплати и минималното заплащане за час, да се определят чрез бипартитно 

колективно договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и 

синдикални организации. Договарянето да се извършва по икономически 

дейности, като по този начин то замени договарянето на минималните 

осигурителни доходи (прагове). 

 АИКБ предлага отпадане на минималните осигурителни доходи, тъй като 

поради криминализирането на укриването на осигуровки тази мярка за 

борба със сивата икономика вече е изчерпала своята полезност. За почти 

половината от икономическите дейности не се договарят прагове като за тях се 

разпростира средният процент от договореното увеличение в останалите 

икономически дейности, което според българските работодатели е порочна 



практика. Постигнатият среден процент се тиражира широко в медиите и 

публичното пространство, като създава определени обществени очаквания за 

повишаване на трудовите възнаграждения, непочиващи на обективни 

икономически процеси. 

 АИКБ е сериозно разтревожена от някои от идеите, залегнали в поставения на 

обсъждане от министерството на финансите законопроект за изменение и 

допълнение на Кодекса за социално осигуряване и особено от предвижданите 

поредни промени, прекрояващи капиталовия (т.нар. „втори стълб“) на 

пенсионноосигурителната система. В сегашния си вид, направените 

предложения за промени ерозират втория, капиталов стълб, а с това - и 

пенсионния модел като цяло. Прокламираното право на избор на осигурените 

лица също се поставя под съмнение с предлаганите промени. Създава се 

безпокойство у хората и притеснения за съдбата на средствата, акумулирани в 

техните сметки. Поради това считаме, че към основополагащи промени в 

КСО, отнасящи се до втория стълб, следва да се пристъпи едва след като се 

извърши обстоен анализ на активите в сектора и се извърши внимателно 

обсъждане на експертно ниво, както и с всички заинтересовани страни, 

като се извърши и задълбочена оценка на въздействието на предлаганите 

промени. Смятаме за единствено правилно решение да се остави 

възможност за избор на хората в пенсионна възраст между алтернативите: 

еднократно изплащане на натрупаните средства за втора пенсия, или срочна 

пенсия от личната партида, платима до нейното изчерпване и с право на 

унаследяване, или пожизнена пенсия. 

 

 

 

 

 

 

 


