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❖ Асоциацията е утвърден говорител и носител на
положителна промяна за бизнеса, доверен представител
на бизнес общността, която през 2018 г.;
✓ Инициира множество позиции в защита на бизнеса, голяма

част от които припознати и от членовете на АОБР;
✓ Проведе редица успешни кампании;
✓ Утвърди позицията на българските работодатели на нови

международни полета – в МКПП и бизнес съвета на ОИСР;
✓ Утвърди в представите на обществото обща визия на

работодателските организации по значими проблеми за
бизнеса.

АИКБ – лидер на бизнес общността



❖ АИКБ постави въпроса за недостига на човешки ресурси за
икономиката в дневния ред на обществото, при това работейки в
крайно неблагоприятни условия;

❖ Постигна сериозен напредък в общата нормативна уредба на вноса на
работници от трети страни:
✓ По предложение на АИКБ за първи път се постигна допълване на

Списъка на професиите, за които има недостиг на
висококвалифицирани специалисти (по чл. 18 от ЗМТМ);

✓ Народни представители припознаха и внесоха в парламента
предложения на АИКБ за изменения и допълнения в ЗМТМ за
облекчаване на достъпа на работници от трети страни:
o Отпадна ограничението от 10 % (стана 20, респ. 35 % за МСП);
o Съкратен беше срока за издаване на Единното разрешение за

пребиваване и работа;

Успехи – преодоляване на недостига на човешки ресурси



o Отпадане на изискването за предварително проучване на пазара
на труда при Синя карта;

o Отмяна на чл. 18, в който са Списъкът на професиите, за които
има недостиг на висококвалифицирани специалисти и
изискването брутната работна заплата, посочена в трудовия
договор на работника - гражданин на трета държава да е най-
малко два пъти по-висока от средната работна заплата в
Република България;

o Промяна на срока за издаване на разрешението за сезонен
работник до 9 месеца от 15 на 10 дни;

o Облекчен /регистрационен/ режим за наемане на сезонни
работници и на граждани с български произход.

❖ МОН прие методологията на АИКБ за определяне на план – приема в
професионалните гимназии в страната.

Успехи – преодоляване на недостига на човешки ресурси (2)



❖ Постигнато е принципно общо съгласие на социалните
партньори за замяна на административното определяне на
минималната работна заплата с договаряне;

❖ Подписването на тристранно споразумение за ДОГОВАРЯНЕ на
минималната месечна работна заплата (МРЗ) между социалните
партньори се забавя единствено от желанието на синдикатите да
използват до край заложената до 2021 МРЗ в средносрочната
бюджетна прогноза;

❖ Ратификацията на Конвенция 131 на МОТ за МРЗ е пример за
постигане на съгласие между социалните партньори и баланс на
интересите;

❖ Получихме подкрепяща позиция и данни от Дъблинската
фондация, Евростат и НСИ за премахване на класовете.

Успехи по пътя към прекратяване  на 
административното определяне на МРЗ



❖ И тази година, заедно със съюзниците си от АОБР и с
браншовите организации, АИКБ показа абсолютна
работодателска солидарност и не допусна водене на
преговори за увеличаване на МОД;

❖ Категоричността на АОБР и АИКБ за отпадане на МОД,
стана причина за началото на преговори за въвеждане
на договаряне на МРЗ на ниво икономически
дейности.

Успехи – напредък по премахване на МОД



❖ С активното участие на АИКБ се извърши промяна в
Закона за местните данъци и такси и въвеждане на
принципа «замърсителят плаща» при изчисляването на
размера на таксата;

❖ Въвеждането е отложено за 2020 г., но АИКБ ще следи
въпроса и ще работи активно, за да защити позициите
на работодателите при прилагането на принципа
«замърсителят плаща».

Успехи – Закон за местните данъци и 
такси



❖ В резултат на активната позиция на АИКБ и СЕЕР, напредва процесът на
консултации за промяна на дефиницията за МСП;

❖ АИКБ инициира изменение в чл. 37 ал. 2 от Закона за счетоводството, по
смисъла на което 3 637 микропредприятия - акционерни дружества и
командитни дружества с акции, от 1 януари 2019 г. се освобождават от
задължителен одит на ГФО;

❖ Започна проверка от КЗК за картел на пазара на горивата, както и за
борсови манипулации на БНЕБ в голяма степен беше резултат на
натиска на АИКБ;

❖ Активно по инициатива на АИКБ и в партньорство с Агенция по
вписванията, НСИ и НАП, се работи по изграждане на единна входна
точка за публикуване и подаване на ГФО на предприятията чрез
автоматизирана система.

❖ Удължаване на срока по Закона за мерките срещу изпирането на пари за
вписване на данни за действителния собственик по в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
(ТРРЮЛНЦ) и в Регистър БУЛСТАТ.

Успехи – подобряване на бизнес средата



❖ Възстановена беше работата на Националния икономически съвет, който
проведе заседания изцяло по предложения на АИКБ и обсъди важни за
бизнеса въпроси като:
✓Драстичното поскъпване на електроенергията на така наречения „свободен

пазар“ и предприемане на мерки за решаване на проблема;
✓Промени в Закона за счетоводството по отношение на регламентирането

на задължителната одиторска заверка;
✓Ограничаване на възможността за обжалвания на процедури, без реално

основание и единствено с цел забавяне на изпълнението на обществени
поръчки от избрани вече изпълнители;

✓Облекчаването на режима при издаване на разрешението за пребиваване и
работа тип "Синя карта на Европейския съюз", както и разширяването на
Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани
специалисти и Списъка на икономическите сектори, включващи дейности,
изпълнението на които зависи от смяната на сезоните бяха разгледани по
наше предложение както в НИС, така и в Националния съвет по трудова
миграция и трудова мобилност;

✓Изработи се национална позиция по дефиницията за МСП;
✓Разработване на Национална Стратегия „Индустрия 4.0“.

Успехи – активизиране на Националния икономически съвет



❖ АИКБ активно участва в институционализирането на постигнатите
резултати по проект „Домино – за въвеждане на дуалното обучение в
България“, чрез конкретни предложения за подобряване на
нормативната уредба, участие в подготовката на методически
материали и процедури, чрез които се поставиха основите на дуалното
обучение в България;

❖ Представител на АИКБ беше избран единодушно да представлява
интересите на всички работодателски организации в Направляващата
координационна група за управление на проекта за въвеждане на
дуалното обучение и въз основа на направените предложения от страна
на браншовите организации, членове на АИКБ и на активното участие
на представителя на АИКБ в проекта, първите одобрени специалности
за дуално обучения са „Електрообзавеждане на производството“ и
„Машини и системи с цифрово-програмно управление”. За настоящата
учебна година стартира дуално обучение и по специалностите
„Машинен техник – машини за заваряване“, „Мебелно производство“,
„Промишлена електроника“ и „Автомобилна мехатроника“;

Успехи – дуално обучение 



❖ Направените предложения от страна на АИКБ за уреждане на
договорните отношенията между работодателите и включените
в дуално обучение ученици бяха разгледани в Националния
икономически съвет и бяха възприети от всички ведомства и
организации. Всички предложенията по развитие на дуалното
обучение, включително тези, дадени от АИКБ бяха разгледани и
на съвместно заседание на Комисията по образованието и
науката, Комисията по икономическа политика и туризъм и
Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Повечето предложения вече са норми в националното
законодателство. Предстои разглеждане на предложенията ни за
облекчаване на договора за дуално обучение.

Успехи – дуално обучение (2)



❖ През 2018 г. АИКБ завърши изпълнението на двугодишен проект за повишаване на
привлекателността на професиите в четири бранша - "Машиностроене и
металообработване", "Електротехника и електроника", "Транспорт и спедиция" и
"Медицина и услуги за красота и здраве", финансиран от ЕСФ чрез Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси„ - www.profesii.bg;

❖ По проекта работиха 80 експерта. Управителният съвет на АИКБ също се включи
активно посредством обсъждане и вземане на ключови решения по проекта;

❖ В рамките на проекта са разработени общо 27 иновативни инструмента, насочени към
повишаване на привлекателността на идентифицираните професии в пилотните
браншове, адресирани към три целеви групи: работодатели, търсещи работа лица
(заети и безработни) и към институциите работещи на пазара на труда (Агенция по
заетостта, МТСП, частни трудови посредници и специалисти по човешки ресурси);

❖ Разработените инструменти са уникални по рода си в световната и европейската
практика по управление на човешките ресурси и като мерки за балансиране на
търсенето и предлагането на пазара на труда. Повечето от тях, особено тези, насочени
към повишаване на привлекателността на професиите, нямат аналог;

Успехи – проект „Постигане на устойчива и качествена заетост 
посредством подобряване привлекателността на професии със 

слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на 
българската икономика сектори”

http://www.profesii.bg/


❖ Изготвени наръчници и ръководства за въвеждане на КСО практики, прилагане на
методика за менторство и застъпничество, модели за повишаване на
привлекателността на професиите, кариерни пакети и модули за насърчаване на
работната сила, онлайн обучения за коуч-експерти и много други;

❖ Разработените инструменти са внедрени в повече от 85 предприятия от четирите
пилотни бранша. Особен интерес към: ръководствата и наръчниците за прилагане на
добри КСО практики, методиката за менторство и застъпничество, както и модулите за
насърчаване на работната сила;

❖ За първи път се разработва и изчислява рейтинг на привлекателността на
професиите. Изградена е Информационна система „Рейтинг на професиите“ –
изчислен за първи път през 2018 г., с анкета сред 200 предприятия от 4 пилотни
бранша и 800 анкетирани работници и служители от идентифицираните професии:

Успехи – проект „Постигане на устойчива и качествена заетост 
посредством подобряване привлекателността на професии със 

слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на 
българската икономика сектори” (2)



❖ Създаден по инициатива на АИКБ;
❖ Мотивът за създаването му е липсата на системни

грижи за здравето на мениджмънта и работещите в
предприятията, както и ефективност на здравната
система в областта на профилактиката;

❖ Задача на Центъра е системно и ангажирано здравно
наблюдение – периодични скринингови прегледи и
изследвания за ранно диагностициране на здравни
проблеми, динамично системно наблюдение на
лицата с проблеми, навременно адекватно лечение
при необходимост, вкл. в чужбина.

Успехи – разработен
Център за превенция на здравето



❖ Създаден по инициатива на АИКБ като научно-изследователско
звено да насърчава предприемачеството в България;

❖ Официално представен на пресконференция през месец
декември 2018 г.;

❖ Целта ИнУИР е чрез изследвания и специализирани програми да
работи за устойчиво икономическо развитие, подобряване на
бизнес средата и инвестиционния климат в България;

❖ ИнУИР работи за:
✓ Развитие на корпоративното управление;
✓ Насърчаване на ре-индустриализацията;
✓ Укрепване на партньорството между бизнеса, държавата,

общините и организациите на гражданското общество;
✓ Повишаване на информираността и научната обоснованост на

предлаганите от АИКБ решения.

Успехи – учреден Институт за устойчиво 
икономическо развитие (ИнУИР)



❖ АИКБ и Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и
арбитраж“ сключиха договор, по силата на който членовете на
АИКБ ще могат да ползват услугите на Софийски арбитражен
съд. Със споразумението страните се договориха да обменят
взаимно информация и да подпомагат дейността си.

❖ Целта е да се информират членовете на АИКБ и да се
популяризира алтернативното разрешаване на търговски
спорове. Ще бъдат организирани регулярни срещи с участие на
членовете Асоциацията, на които ще бъдат представени
предимствата при алтернативното решаване на спорове,
включително и пред международни арбитражи.

Успехи – АИКБ сключи със Софийски
арбитражен съд договор за арбитраж



❖ АИКБ е единствената работодателска организация, изразител на
интересите и на българските публични компании и взема активно
участие в процесите на капиталовия пазар у нас;

❖ За втора поредна година АИКБ взема много активно участие като член
на Съвета за развитие на капиталовия пазар, който беше учреден през
2017 г. Успоредно с това Комисията по капиталови пазари, към НС на
АИКБ, взема непосредствено участие при обсъждането на промени в
действащата нормативна база;

❖ Чрез екип от специалисти и анализатори, АИКБ настоятелно
провеждаме политика на защита интересите на емитентите в областта
на непрекъснато увеличаващите се регулации с цел намаляване на
административната тежест върху компаниите, наши членове;

❖ Приета по инициатива на АИКБ резолюция на ИСС по Резолюция по
„Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) № 2017/1129 във
връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП“ –
СОМ(2018) 331 final – 2018/0165 (COD).

Успехи – Капиталови пазари



❖ Проект на АИКБ по Националния план за действие по заетостта -
„Рестарт“ - най-голямо финансиране от всички подадени проекти
на социалните партньори;

❖ Квалифицирани и/или преквалифицирани 1 397 безработни
лица по търсени от работодателите професии, съобразно
заявените нужди от квалифицирана работна сила на
работодатели - членове на АИКБ;

❖ Проектът се реализира в 38 населени места, в 21 от 28-те области
на България;

❖ Преизпълнени индикатори за заетост - осигурена заетост на
общо 764 безработни лица или 54.68 %, от които 79 лица на
субсидирана заетост и 685 лица на несубсидирана заетост.

Успехи – Национален план за действие по 
заетостта



❖ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) към АИКБ - лицензиран за
професионално образование и обучение (НАПОО) по 44 професии и 53
специалности.

❖ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД -
лицензиран за професионално образование и обучение (НАПОО) по 71 професии и
94 специалности.

❖ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ (ЦИПО),
лицензиран за дейности по кариерно и професионално ориентиране и оценка на
персонала

❖ АИКБ КОНСУЛТ ЕООД – Консултантско дружество за разработка и управление на
проекти с национално и европейско финансиране. Предлага: подготовка и
изпълнение на проекти, насочени към подобряване на привлекателността на
професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на
българската икономика сектори, към стимулиране на младежите да се насочват за
образование и квалификация в тях, развитие на конкурентоспособността на
българската икономика и др.

АИКБ разполага с богата експертна база за съвети и консултации в 
полза на бизнеса



❖ АИКБ разшири и задълбочи сътрудничеството в рамките на МКСОР,
включително посредством подготовка на двустранни споразумения за
внос на работници;

❖ АИКБ получи покана за членство в Международния конгрес на
индустриалците и предприемачите (МКПП) и са направени вече
постъпки за нейното членство;

❖ Предприетите действия от страна на правителството към членство в
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР –
OECD) бяха в значителна степен резултат на усилията на АИКБ;

❖ АОБР беше приета в BIAC – Консултативния орган на бизнеса към ОИСР
– OECD, което създава нови перспективи за трансфер на добри практики
и внедряването им в България. АИКБ е координатор на АОБР за BIAC и
представителят ни активно участва в срещите и заседанията на Съвета.

❖ Продължава успешното представяне на АИКБ в CEEP и ЕИСК.

Успехи – Международни успехи



❖ АИКБ оценява като неуспех влезлите, въпреки активната
аргументирана съпротива, промени в Търговския закон, рожба
на популистки съображения и синдикален натиск. Промените са
крачка назад в декларирания от правителството процес на
облекчаване на административната тежест. Резултатът са неясни
ползи и видими негативи;

❖ АИКБ направи първото в историята на индустриалните
отношения у нас мотивирано предложение за дерогация на
увеличението на МРЗ за 15 икономически дейности, чрез
забавяне на влизането й в сила при тях за една година;

Предизвикателства, по които се работи



❖ АИКБ продължава да работи усилено за повишаване на
привлекателността на ключови за икономиката специалности
чрез отпускане на стипендии на студентите и учениците от
професионалните гимназии по съответните професии и
специалности;

❖ Все още стои отворено и предложението на АИКБ срещу
отпускането на добри по размер стипендии, студентите
обучавани по „държавна поръчка“ от ключови за икономиката
специалности да са задължени да работят в страната или за
български компании за определен период от време (примерно 5
години).

Предизвикателства, по които се работи (2)



❖ Проведени 9 заседания на УС на АИКБ;
❖ Проведени 5 заседания на НС на АИКБ;
❖ Проведено едно Общо събрание;
❖ Изработени и излъчени повече от 50 становища и позиции;
❖ Изработени и излъчени 30 съвместни позиции, писма, становища,

жалби, сигнали на Асоциация на организациите на българските
работодатели;

❖ Участие на представители на АИКБ в над 1 200 заседания на
Съвети, комитети, комисии и др. органи;

❖ АИКБ е организатор за 2018 г. на над 70 срещи, събития и
мероприятия, включително и ежегодния конкурс за награди
„Икономика на светло“;

❖ АИКБ е изразила позиция и е била отразена над 3000 пъти в
телевизиите, радиата, печатните и електронните медии.

Количествени данни



❖ Ускорено изграждане на електронното управление;
❖ Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и

картелизацията;
❖ Продължаване на усилията за ограничаване на държавната намеса в

икономиката и намаляване на регулаторната тежест, нормиране на
обща презумпция за мълчаливото съгласие;

❖ Възстановяване на баланса между икономическото развитие и
опазването на околната среда;

❖ Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към
мрежови структури (ВиК, ел. енергия, газ и др.);

❖ Присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР.

Приоритети за 2019 г . – Подобряване на 
бизнес климата



❖ Ускоряване на реформите в образователната система, с акцент върху
професионалното образование;

❖ Ускоряване на реформата в здравеопазването. Гарантиране на обществения
контрол и управление на НЗОК;

❖ Облекчаване на трудовата миграция, вкл. внос на чуждестранни работници
от трети страни;

❖ Реформиране на бюджетно финансираните системи с висока заетост, с цел
освобождаване ва човешки ресурс за икономиката (сигурност,
администрация, здравна система и т.н.);

❖ Разработване и отстояване до приемането им на необходими изменения и
допълнения в Кодекса на труда, отговарящи на новите реалности на
трудовия пазар;

❖ Разрешаване на проблематичните въпроси в социално-осигурителната
система;

❖ Интегриране на пазара на труда на обезкуражени, хора с увреждания,
временно лишени от свобода.

Приоритети за 2019 г . – Ускорено решение 
на проблемите с човешките ресурси



❖ Прекратяване на държавната помощ за „американските
централи“ и засилване на контрола върху когенерациите
и ВЕИ-тата;

❖ Нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна
либерализация на пазара, и приемане на балансирана
национална енергийна стратегия до 2030 г.;

❖ Повишаване ефективността на държавните дружества
вкл. чрез листването им на БФБ;

❖ Повишаване на енергийната свързаност на страната.

Приоритети за 2019 г . – Цялостна реформа 
в енергетиката
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