
АИКБ 
ОТГОВОРНИЯТ БИЗНЕС –

ЗА БИЗНЕС ПО ПРАВИЛАТА

Среща на браншовите организации,
21 февруари 2020 г.,

гр. София



❖ През 2019 г. в АИКБ бяха приети над 20 компании,
като голяма част от тях са висши учебни
заведения и професионални гимназии;

❖ 8 браншови организации се присъединиха към
голямото семейство на АИКБ, като увеличиха
членската маса на АИКБ с над 140 члена.

С колко порасна АИКБ през 2019 г.?



❖ Утвърден говорител и носител на положителна промяна
за бизнеса, доверен представител на предприемачите;

❖ АИКБ през 2019 г.:
✓ Инициира множество позиции в защита на бизнеса и проведе

редица успешни кампании, които доведоха до подобряване на
конкретни елементи на бизнес средата;

✓ Разшири и засили позициите 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



1. Преодоляване на недостига на човешки ресурси – най-сериозният проблем за
бизнеса:
❖ АИКБ постигна сериозен напредък в облекчаването на нормативната уредба за вноса на

работници от трети страни;
❖ МОН прие методологията на АИКБ за определяне на план–приема в професионалните

гимназии в страната и много от идеите за дуално и професионално обучение;
❖ АИКБ редовно участва във форуми за преодоляване на недостига на човешки ресурси и

създаване на устойчиви връзки между образованието и бизнеса;
❖ АИКБ предложи конкретни мерки за насърчаване на интереса към техническите

специалности, които бяха включени в последния ЗИД на ЗВО, и предстои да бъдат приети.

2. Борбата за прекратяване на административното определяне на МРЗ:
❖ Принципно общо съгласие на социалните партньори за замяна на административното

определяне на минималната работна заплата с договаряне;
❖ Ратификацията на Конвенция 131 на МОТ за МРЗ - пример за постигане на съгласие между

социалните партньори и баланс на интересите;
❖ Подкрепяща позиция и данни от Дъблинската фондация, Евростат и НСИ за премахване на

класовете;
❖ Начало на преговори за въвеждане на договаряне на МРЗ на ниво икономически дейности.

3. Напредък по премахване на МОД - и през 2019 г. заедно със съюзниците си от АОБР и с
браншовите организации АИКБ отстоя работодателска солидарност и не допусна водене на
преговори за увеличаване на МОД.

Подобрен бизнес климат – посредством:



4. Закон за местните данъци и такси - въвеждане на принципа
«замърсителят плаща» при изчисляването на размера на таксата в Закона
за местните данъци и такси от 2022 г.

5. Други елементи на бизнес средата:
❖ На европейско и национално равнище започна работа по изготвяне на Стратегия

за МСП;
❖ Започна проверка от КЗК за картел на пазара на горивата, както и за борсови

манипулации на БНЕБ;
❖ Непрестанни са действията на АИКБ срещу пазарните злоупотреби при

търговията с електроенергия и необоснования ръст на цените;
❖ Действия за подобряване на здравната превенция и медицинската и трудовата

експертиза на работещите и срещу злоупотребите, измамите и кражбите, в т.ч.
при инвалидните пенсии и болничните. АИКБ организира и специална кръгла
маса на тема: „Злоупотребите с болнични листове – вреден за обществото
феномен“ с участието на министъра на труда и социалната политика и други
видни представители на законодателната и изпълнителната власт, социални
партньори, работодатели и медии.

Подобрен бизнес климат – посредством (2):



❖ Стратегия за участие на България в четвъртата индустриална революция и
кампания за насърчаване на цифровизацията за МСП;

❖ Работа по изграждане на единна входна точка за публикуване и подаване на ГФО
на предприятията чрез автоматизирана система - в партньорство с Агенция по
вписванията, НСИ и НАП;

❖ АИКБ се застъпи за законови промени, ограничаващи злоупотребата с пазарна
сила на търговските вериги;

❖ Защита на интересите на МСП, включително пред Европейската комисия, при
подготовката на наредба за облекчаване на енергоинтензивните отрасли във
връзка с цената на електроенергията;

❖ Благодарение на усилията на АИКБ държавата започна да обмисля промени за
първите пенсионери с втора пенсия. АИКБ проведе редица срещи с министъра на
труда и социалната политика, като изведе проблема и в приоритетите на АОБР. С
Обсъждането на 7% редукция на първа пенсия, вместо 20%, е заслуга на АИКБ.

Подобрен бизнес климат – посредством (3):



6. Капиталови пазари:
❖ АИКБ е единствената работодателска организация - изразител на интересите и

на българските публични компании и взема активно участие в процесите на
регулиране на капиталовия пазар у нас;

❖ Провежда политика на защита на интересите на емитентите с цел намаляване на
административната тежест върху компаниите наши членове;

❖ Активно участие като член на Съвета за развитие на капиталовия пазар;
❖ АИКБ има представител в High level forum на съюза на капиталовите пазари.

7. Борба със сивата икономика и недекларираната заетост:
❖ На 01.10.2019 г. АИКБ стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.051-

0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ - разработване и
пилотно прилагане на политики, иновативни подходи и мерки за ограничаване и
превенция на недекларираната заетост и сивата икономика, за да се гарантира
ефективна конкурентна среда и да се преодолеят изкривяванията на пазара на
труда;

❖ Съвместни действия между социалните партньори - основен партньор - КНСБ,
асоциирани - МТСП, ГИТ, АЗ, БСК, БТПП и КРИБ. Акцент - новите форми на заетост.

Подобрен бизнес климат – посредством (4):



8. Дуално обучение:
❖ Представител на АИКБ представлява всички работодателски организации в

Направляващата координационна група за управление на проекта за въвеждане
на дуалното обучение;

❖ След като бяха разгледани 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 за развитие на дуалното обучение вече са норми в националното
законодателство.

9. Работа по изпълнение на Националния план за действие по
заетостта - устойчива заетост на 537 безработни/неактивни лица по
търсени на пазара на труда професии.

10. Проведени десетки обучения за подобряване на условията на труд
сред членовете на АИКБ, в резултат на които са обучени 1 075 лица в
предприятията със съдействието на ФУТ.

Подобрен бизнес климат – посредством (5):



Процедура за планиране и утвърждаване на държавния план-прием (ДПП) в 
професионалните гимназии (1)

№ Дейност Участници Срок

Етап 1. Стартиране на процедурата

1. Анализ на изпълнението на ДПП за предходните три години.

Информиране на заинтересованите страни чрез писма и
публикуване на информация на електронната страница на
всяко РУО.

Началник на РУО, представителните
организации на работодателите на
национално равнище, браншови
работодателски организации

м. октомври

2. Провеждане на срещи с представители на бизнеса по общини за
обсъждане на необходимостта от кадри и възможностите за
дуално обучение и защитени специалности от професии

Представители на Комисията по
заетостта към областния съвет за
развитие, работодатели и директорите
на училища

м. 
октомври-
декември

3. Предоставяне на съответното РУО списък с представителите на
регионално и местно равнище на работодателските и браншови
организации и информирането им за стартиране на
процедурата по подготовка на ДПП и необходимостта да
започнат срещи по училищата

Представителните организации на
работодателите и на работниците и
служителите на национално равнище
и браншови организации

м. ноември

4. Изпращане на предложения и заявки в РУО за прием по
професии и специалности на национално, секторно и областно
равнище относно потребностите на икономиката и пазара на
труда

Работодателските и браншови
организации на регионално и местно
равнище и бизнеса, РУО, училищата,
община

м. декември

5. Представяне на началника на РУО на мотивирани предложения
за ДПП с брой на местата, с брой паралелки по специалности от
професии и по форми на обучение от директорите на
професионалните гимназии

РУО, директори на професионалните
гимназии

15 януари

Подобрен бизнес климат – посредством (6):



Процедура за планиране и утвърждаване на държавния план-прием (ДПП) в 
професионалните гимназии (2)

Етап II. Съгласуване и утвърждаване

1. Изготвяне на обобщено предложение за ДПП за цялата
област, за броя на паралелките, броя на учениците в тях и
вида на профилите и специалностите от професии, по форми
на обучение

РУО до 1 
февруари

2. Обсъждане на ДПП в Комисията по заетостта към областния 
съвет за развитие 

Комисията по заетостта към
областния съвет за
развитие, представители
на работодателите

до 15 
февруари

3. Представяне пред министъра на образованието и науката
обобщеното предложение за ДПП за съответната област

Началник РУО до 1 март

4. Публикуване на проекта на заповед за утвърждаване на ДПП
за всички училища в областта за обществено обсъждане

Началник на РУО м. март 

5. Утвърждаване на ДПП за общинските професионални
гимназии и за държавните професионални гимназии

Началник на РУО и
училищата

до 30 април

6. Публикуване на електронната страница на училището на
утвърдения ДПП

Директорите на училищата
с ДПП и/или ДДПП

м. май

№ Дейност Участници Срок

Подобрен бизнес климат – посредством (7):



Сътрудничество с висшите учебни 
заведения в България

❖ АИКБ работи усилено за подобряване на съответствието
между образованието и потребностите на бизнеса и за
насърчаване на започването на работа на дипломирани
студенти в български предприятия;

❖ Поетапно се сключват и подновяват (съществуващите
такива) споразумения за сътрудничество с висши училища
в страната.



❖ Благодарение на непрестанните усилия на АИКБ правителството реши да отложи
влизането в сила на новите разпоредби на Наредба Н-18;

❖ Удължаването на срока е необходимо, за да се изчистят всички неясни текстове
по прилагането и изискванията на наредбата и да се направи адекватно обучение
на всички служители, които ще работят със специализиран софтуер;

❖ За АИКБ борбата със сивата икономика е основен приоритет и само един ясно
разписан нормативен документ може да ограничи недекларираните плащания;

❖ АИКБ е категорична, че в рамките на съвместни работни групи между
представители на бизнеса, НАП и МФ трябва да се обсъдят възможностите за
облекчаване на регистрационния режим на СУПТО, осъществяван от НАП, както и
да се продължат усилията за дефиниране на режим на софтуерна фискализация
като канал за пряка отчетност на софтуерните системи и осигуряване на тяхната
независимост от хардуерните фискални устройства;

❖ АИКБ ще настоява да се предвиди възможност за осигуряване на връзка между
необходимата на НАП информация (СУПТО) и ERP-системи чрез стандартизиран
одиторски файл, а не цялостно скъпоструващо и ненужно за целите на доброто
управление преработване на софтуера.

Отлагане на новите разпоредби на 
Наредба Н-18



❖ Създаден по инициатива на АИКБ като научноизследователско
звено да насърчава предприемачеството в България;

❖ Цел - чрез изследвания и специализирани програми да работи за
устойчиво икономическо развитие, за да се подобрят бизнес
средата и инвестиционният климат в България;

❖ ИнУИР работи за:
✓ Развитие на корпоративното управление - корпоративната социална

отговорност е вече неразделна част от новите стратегии за развитие
на човешките ресурси;

✓ 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.

Дейност на Института за устойчиво икономическо 
развитие (ИнУИР)



❖ АИКБ и Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и
арбитраж“ имат сключен договор, по силата на който членовете
на АИКБ могат да ползват услугите на Софийския арбитражен
съд. Обменя се взаимна информация и се подпомага дейността
на членовете на АИКБ;

❖ Целта е да се информират членовете на АИКБ и да се
популяризира алтернативното разрешаване на търговски
спорове. Организират се регулярни срещи и обучения на
арбитри с участие на членовете на Асоциацията, на които се
представят предимствата на алтернативното решаване на
спорове, включително и пред международни арбитражи.

Софийски арбитражен съд



❖ 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.

Център за превенция на здравето



❖ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) към АИКБ - лицензиран за
професионално образование и обучение (в НАПОО) по 34 професии и 50
специалности.

❖ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД -
лицензиран за професионално образование и обучение (в НАПОО) по 71 професии
и 93 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



❖ Проект на АИКБ по Националния план за действие по заетостта
„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“;

❖ Квалифицирани и/или преквалифицирани 1 250 безработни
лица по търсени от работодателите професии, съобразно
заявените нужди от квалифицирана работна сила на
работодатели - членове на АИКБ;

❖ Проектът се реализира в 31 общини и в 18 от 28-те области на
България;

❖ Осигурена заетост общо за 537 безработни лица или 42,96 %, с
което индикаторът за заетост е преизпълнен (а именно с ~3 %
повече от заложените 40,00 %).

Национален план за действие по 
заетостта



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

❖ АИКБ членува в Международния конгрес на индустриалците и
предприемачите (МКПП);

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

❖ АОБР е член на 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.

Международно сътрудничество 



❖ АИКБ и организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO) продължават и
разширяват партньорството си, като подновиха споразумението си за
сътрудничеството и разшириха неговия обхват. Меморандумът за партньорство дава
възможности за разработване на проекти и политики за повишаване на
конкурентоспособността на малките и средните предприятия за справяне с ключови
глобални предизвикателства като дигитализация и киберсигурност, за балансиране
на знанията и уменията на бъдещата работна сила и използването на нови
технологии;

❖ АИКБ сключи споразумение за сътрудничество с Индустриалната камара на
Гватемала. Споразумението дава възможност за ефективно насърчаване на
търговията и инвестициите чрез установяване на двустранни взаимоотношения
между български и гватемалски компании. Бизнес организациите ще подготвят и
обменят информация за търговски мисии и групи за проучване на проекти, както и
ще подкрепят и подпомагат компании от двете държави при организиране на
съвместни срещи, форуми и конференции. Областите на споразумението за
сътрудничество са икономика, търговия, селското стопанство, технологии и наука.

Международно сътрудничество (2)



❖ Проведени 9 заседания на УС на АИКБ;
❖ Проведени 6 заседания на НС на АИКБ;
❖ Проведено едно Общо събрание;
❖ Изработени и излъчени повече от 70 становища и позиции;
❖ Изработени и излъчени са 62 съвместни позиции, писма,

становища, жалби, сигнали на Асоциация на организациите на
българските работодатели, като 60% от тях са по инициатива на
АИКБ;

❖ Участие на представители на АИКБ в над 1 350 заседания на
Съвети, комитети, комисии и др. органи;

❖ АИКБ е организатор за 2019 г. на над 80 срещи, събития и
мероприятия, включително и ежегодния конкурс за наградите
„Икономика на светло“;

❖ АИКБ е изразила позиция и е била отразена над 2 500 пъти в
телевизиите, радиата, печатните и електронните медии.

Количествени данни



❖ 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;

❖ 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):

✓ Първа стъпка – Наредба № 1 за придобиване на
специалност в здравеопазването. С приетите през 2019 г.
промени специализантите се задължават да работят 3 г. в
България или връщат държавната субсидия.

Предизвикателства, по които се работи



1. Подобряване на бизнес климата:
❖ Ускорено въвеждане на електронното управление;
❖ Битка със сивата икономика, монополизацията, картелизацията и корупцията;
❖ Ограничаване на държавната намеса в икономиката, намаляване на регулаторната

тежест, обща презумпция за мълчаливото съгласие;
❖ Баланс 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.

2. Цялостна реформа в енергетиката:
❖ 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 на ефективността на държавните дружества вкл. чрез листването им на

БФБ;
❖ Повишаване на енергийната свързаност на страната;

Приоритети за 2020 г . 



3. Ускорено решение на проблемите с човешките ресурси:
❖ Ускоряване на реформите в образователната система, акцент върху ПОО и ВО;
❖ Реформа в здравеопазването; обществен контрол и управление на НЗОК;
❖ Облекчаване на режима за трудовата миграция на работници от трети страни;
❖ Реформиране на бюджетно финансираните системи с цел освобождаване на

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 лица, хора с увреждания,

временно лишени от свобода.

Приоритети за 2020 г . (2)



Успехите, които постига АИКБ, са вследствие на усилена 
и задълбочена работа на екипа й от създаването на 

Асоциацията в края на 1996 г. до момента. 

Нека да видим как се разви икономиката на 
България в този период!

(Още един прочит на прехода)
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Да успеем в България!

❖ Инициатива на АИКБ, БСК и Германо-българската индустриално-търговска камара. Проведени са
редица форуми и пресконференции за успехите от инициативата;

❖ Целта на инициатива е заедно да намерим решение на проблема с липсата на позитивна
информация за успехите на бизнеса в България и да покажем реалната картина на българското
общество;

❖ Българската икономика се развива, а индустрията постига изпреварващ ръст. Това показват и
данните на Световната банка и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

❖ Според същите данни от приемането на България в ЕС имаме над 1/3 ръст на БВП по
съпоставими цени на глава от населението. За този период средната работна заплата по номинал
у нас е нарастнала 3 пъти до 2019 г. Към днешна дата може да кажем, че СРЗ е увеличена 3,4 пъти;

❖ Износът също бележи ръст, като водещи сектори са тези с висока добавена стойност като
машиностроенето и електротехниката. Това очевидно масово не се знае от българите;

❖ Колко българи познават компаниите, които са български и са основание за национално
самочувствие и гордост, които са в ТОП 10 в света в своя сектор? Защо преобладава негативното у
нас - то ли се харесва повече на хората? Защо успехът и добрите практики са анонимни, а
проблемите са назовани поименно? Какъв образ на страната искаме да създадем? Успехът
вдъхновяващ пример ли е или е повод за завист? Ако слушаме новините, излиза, че всичко в
България е лошо;

❖ ДА ИЗВАДИМ УСПЕХА ОТ АНОНИМНОСТ, за да върнем българите в България!



Заедно можем и правим повече!

1527 София, ул. "Тракия" №15
тел./факс: 02/963 37 52; 02/963 37 56

www.bica-bg.org


