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❖ Изработени и излъчени повече от 100 становища и позиции;

❖ Изработени и излъчени над 60 съвместни позиции, писма, становища, жалби, сигнали на

Асоциация на организациите на българските работодатели и социалните партньори;

❖ Представители на АИКБ участваха в над 800 заседания на съвети, комитети, комисии и

други органи и събития по важни теми за бизнеса;

❖ АИКБ организира над 100 срещи, събития и мероприятия, някои от които ежегодни –

като конкурса за наградите „Икономика на светло“ и инцидентни - като Национална

кръгла маса „Визия за развитие на Българската енергетика“;

❖ АИКБ изрази позиции, които бяха отразени повече от 2 200 пъти в телевизиите,

радиата, печатните и електронните медии.

2022 г. в числа



❖ АИКБ и АОБР проведоха редица срещи и изготвиха множество становища и анализи
– единодушно настояващи за последователност и устойчивост при определянето на
държавните политики за такова развитие на електроенергийния сектор, което ще
гарантира сигурна, чиста и достъпна (в смисъл на конкурентна цена) енергия за
всички потребители в България;

❖ АИКБ участва активно и направи редица мотивирани предложения за мерки за
компенсиране на 633 хил. потребители на свободния пазар поради екстремно
високите цени на електроенергията;

❖ АИКБ насърчава производството и съхранението на електроенергия от ВИ за
собствено потребление – както чрез облекчаване на процедурите, така и чрез
адекватни финансови стимули и инструменти.

Действия в областта на енергетиката



❖ Продължи работата с активното участие на АИКБ за определяне на

държавния план-прием;

❖ АИКБ се включи и в подготовката на Стратегията за развитие на

висшето образование в Република България - 2021-2030 г.;

❖ АИКБ продължи да участва със свои становища и предложения и при

подготовката на основни стратегически документи на МОН;

❖ АИКБ продължи да допринася за Стратегията за учене през целия живот

чрез обучение на възрастни за придобиване на професионална

квалификация, като през 2022 г. обучи над 850 безработни лица в

съответствие с нуждите на своите членове.

Образование



❖ Постигнато е принципно общо съгласие на социалните партньори за

промяна на модела от административното определяне на минималната

работна заплата към договаряне на МРЗ;

❖ Представителите на АИКБ активно участват в дискусии, консултации и дават

становища за предприетите действия и актове на европейско равнище в

областта на определяне на МРЗ;

❖ И през 2022 г. заедно с партньорите си от АОБР и с браншовите организации

АИКБ показа абсолютна работодателска солидарност и не допусна

провеждането на преговори за увеличаване на МОД, нито

административното увеличение на праговете;

❖ Категоричната и последователна политика на АИКБ и АОБР за отпадане на

МОД е основа за продължаващи преговори за въвеждане на договаряне на

МРЗ на равнище икономически дейности.

Продължаваме пътя на прекратяване  на 
административното определяне на МРЗ и 

напредък по премахване на МОД



АИКБ работи активно чрез своите представители в Икономическия и социален

съвет, като са разработени редица становища по тяхна инициатива:

❖ 27.05.2022 г. - становище на тема: „Трудовата миграция в България –

тенденции и потребности” с докладчик Ивелин Желязков;

❖ 22.07.2022 г. – становище на тема: „Актуализиран вариант на

Споразумението за партньорство. Програми за програмен период 2021-

2027 г.“ с докладчик д-р Милена Ангелова;

❖ 24.10.2022 г. – становище на тема: „Политики и мерки за повишаване на

информираността и на готовността на българските предприятия да

осъществяват успешно климатично неутрална трансформация“ с

докладчик д-р Милена Ангелова;

❖ 09.12.2022 г. – становище на тема: „Национални цели и приоритети за

справедлив енергиен преход в Енергийната стратегия на България до 2030

г. с хоризонт до 2050“ с докладчик Ивелин Желязков.

Икономически и социален съвет



В ЕИСК д-р Милена Ангелова бе докладчик и съдокладчик по 6 становища:

❖ 19.01.2022 г. - становище на тема: “Стратегия от следващо поколение за МСП

- подобряване на ефективното и бързо изпълнение”;

❖ 18.05.2022 г. - становище на тема: “Инициатива за разширяване на списъка

на престъпленията на ЕС, за да обхване всички форми на престъпления от

омраза и речта на омразата”;

❖ 18.05.2022 г. - становище на тема: “Агенция на Европейския съюз за борба с

наркотиците”;

❖ 13.07.2022 г. - становище на тема: “Равенството между половете”;

❖ 21.09.2022 г. - становище на тема: “МСП, предприятия от социалната

икономика, занаяти и свободни професии/„Подготвени за цел 55“;

❖ 26.10.2022 г. - становище на тема: “Законна миграция — пакет за уменията и

талантите”.

Европейски икономически и социален 
комитет



Проект по ОП РЧР - „Развитие на дигиталните умения“
❖ На 01.10.2021 г. стартира изпълнението на проект „Развитие на дигиталните умения“, който обхваща

следните икономически сектори:

✓ 01. Растениевъдство, животновъдство и лов;

✓ 10.1. Производство и преработка на месо;

✓ 13. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло;

✓ 14.3. Производство на други трикотажни изделия;

✓ 15. Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия;

✓ 20.4. Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати;

✓ 26. Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;

✓ 28. Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение;

✓ 51. Въздушен транспорт;

✓ 58. Издателска дейност;

✓ 78. Наемане и предоставяне на работна сила;

✓ 90. Артистична и творческа дейност;

✓ 95. Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи.

❖ Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на социалните партньори да се допринесе за:

✓ преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания, привеждането им в съответствие с

нуждите на бизнеса и по този начин - ускоряване на дигитализацията,

✓ идентифициране на конкретните дефицити от специфични дигитални умения по пилотни професии/длъжности;

✓ тестване на постигнатите резултати в реална работна среда и прецизирането им;

✓ осигуряване на връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за

постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие и осигуряваща

устойчиви работни места.



Проект по ОП РЧР - „Развитие на дигиталните умения“ (2)

За много фирми се 
наложи да реорганизират 

и дигитализират част от 
процесите поради 

пандемията 

50 % от 
предприятията са 

променили 
архитектурата на 

своята ИТ 
инфраструктура

50%

42% от компаниите възнамеряват 
да разширят своя обхват до нови 

услуги и зони

42% 20%

20% от 
предприятията са 
увеличили своите 
бюджети за 
дигитализация

45%

45% от работодателите 
имат намерение да 
инвестират в по-гъвкави 
модели, като са 
променили своите ИТ 
стратегии

www.



❖ Проект на АИКБ по Националния план за действие по заетостта за

2022 г. - „Успешни заедно“:

❖ Квалифицирани и/или преквалифицирани по проекта са 829

безработни лица по търсени от работодателите професии,

съобразно заявените нужди от квалифицирана работна сила на

работодатели, членуващи в АИКБ;

❖ Проектът е реализиран в общо 28 населени места, в 20 от 28-те

области на България;

❖ Проектът е с преизпълнени индикатори за заетост, като е осигурена

заетост на общо 326 безработни лица, които са повече от заложените

(39,32% от обучените лица), от които 19 лица на субсидирана и 307

лица на несубсидирана заетост.

Национален план за действие по заетостта



❖ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) към АИКБ – лицензиран от НАПОО за

професионално образование и обучение по 33 професии и 50 специалности;

❖ ЦПО към „АИКБ КОНСУЛТ“ ЕООД – лицензиран от НАПОО за професионално образование и

обучение по 68 професии и 93 специалности;

❖ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ (ЦИПО) - лицензиран да

извършва и удостоверява информиране и професионално ориентиране, съгласно Закона за

професионалното образование и обучение.

❖ „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.;

❖ СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД. Препоръчителна арбитражна клауза: „Всички спорове, отнасящи

се до настоящия договор (споразумение), ще бъдат решавани от Софийски арбитражен съд при

сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” съобразно неговия правилник.“;

❖ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“.

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



❖ През 2022 г. бяха разработени инструменти за оценка на дигиталните

компетентности и секторни учебни програми за повишаване на

дигиталните умения на заетите лица;

❖ През 2023 г. по Плана за възстановяване и устойчивост и по ПРЧР 2021 –

2027 г. се предвиждат обучения чрез ваучери, като АИКБ има готовност за:
1) предоставяне на обучения за придобиване или повишаване на професионалната

квалификация;

2) предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности;

3) оценка на дигиталните компетентности на лицата, включително чрез онлайн

инструмент – входящо ниво и насочване към ниво за дигитално обучение;

4) предоставяне на обучения за дигитални умения за напреднало и/или

високоспециализирано равнище за заети лица.

Важно! Със своя близо 15-годишен опит и над 10 000 обучени лица през годините

АИКБ чрез своите обучителни центрове има готовност да стартира обучения според

Вашите нужди и спецификата на конкретните работни места.

Повишаване на уменията на работната 
сила посредством обучения чрез ваучери



❖ Създаден по инициатива на АИКБ за въвеждане на ЕС стандарти в превенцията;

❖ 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;

❖ До момента в Центъра са обхванати повече от 120 предприятия с над 16 000 заети;

❖ Задача на Центъра е системно и ангажирано здравно наблюдение –

професионалните медицински прегледи с високо ниво на качеството, 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;

❖ По време на пандемията центърът доказа своята ефективност и подпомогна с

експертиза и мерки за справяне в борбата с Covid-19 стотици предприятия,

членуващи в АИКБ;

❖ „Трудова медицина“ ООД и Центърът за здравна превенция предлагат на

работодателите задължителните услуги като трудово-медицинско обслужване на

работещите по чл. 15 от ЗЗБУТ.

Център за здравна превенция в помощ на 
предприятията и предприемачите



❖ Създаден по инициатива на АИКБ като научноизследователско

звено за насърчаване на предприемачеството в България;

❖ ИнУИР чрез изследвания и специализирани програми работи за

устойчиво икономическо развитие, подобряване на бизнес средата

и инвестиционния климат в България, чрез:

✓ 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.

Институт за устойчиво икономическо 
развитие (ИнУИР)



❖ Благодарение на АИКБ АОБР продължава активно да работи в BIAC –

Консултативния орган на бизнеса към ОИСР – OECD, което създава нови

перспективи за трансфер на добри практики и внедряването им в България;

❖ АИКБ – АОБР – МОР – МОТ;

❖ Продължава успешното представяне на АИКБ в:

• SGI Europe – разширяване на позициите и активно представителство в

органите на организацията;

• SME United – активно сътрудничество посредством „Произведено в

България“;

• ЕИСК - изготвени са и е докладвано по 6 становища по въпроси,

приоритетни за АИКБ;

• UNIDO - задълбочаване на сътрудничеството;

• МКСОР и МКПП - развитие на двустранните бизнес контакти между

членове на АИКБ и членове на организациите.

Международни успехи



Приоритети за 2023 г . 

❖ Енергиен преход;

❖ Човешки ресурси;

❖ Бизнес климат;

❖ Капиталов пазар;

❖ Европейски политики и

подкрепа за инвестициите.



Приоритети за 2023 г . – Енергиен преход

❖ Енергийна стратегия и пътна карта на прехода, осигуряващи

конкурентни цени на енергията;

❖ Развитие и модернизиране на електропреносната мрежа на

България;

❖ Изграждане на ВЕИ за предприятията и домакинствата за

собствени нужди. Средствата за батерии да се пренасочат

към подкрепа за предприятията за ВЕИ + ССИ за собствени

нужди;

❖ Реформиране на пазара преди (вместо) пълна

либерализация;

❖ Развитие на водородните технологии.



❖ Привеждане на българското законодателство и административни процедури

за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики,

отговарящи на новите реалности на трудовия пазар;

❖ Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията;

❖ Осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално

обучение чрез предоставяне на възможности за стажуване при работодател

в реална производствена среда;

❖ Редуциране на държавната и общинска администрация, реформи в

сигурността, в медицинската и трудовата експертиза, в социалното

подпомагане и осигуряване.

Приоритети за 2023 г . – Решения на 
проблемите с човешките ресурси



❖ Ускоряване на процеса на присъединяване на България към

Шенгенското пространство, Еврозоната и ОИСР;

❖ Ускорено изграждане на електронното управление;

❖ Битка със сивата икономика, корупцията, монополизацията и

картелизацията;

❖ Намаляване на регулаторната тежест чрез свеждане на регулациите

до минимално изискуемите от правото на ЕС, нормиране на обща

презумпция за мълчаливото съгласие;

❖ Прилагане на разходопокривния принцип при определяне на

всички държавни и общински такси.

❖ Три дни болнични. Прагове за одит. Единна входна точка.

Приоритети за 2023 г . – Подобряване на 
бизнес климата



❖ Недопускане на опити за държавен контрол върху частни

листвани компании чрез противоправно отчуждаване на

акции;

❖ Усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване

на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и

автоматизиране на процедурите;

❖ Подобряване на условия за финансиране на малкия и

средния бизнес чрез капиталовия пазар;

❖ Листване на държавни компании на борсата.

Приоритети за 2023 г . – Капиталов пазар



❖ Единна позиция и отстояване на работодателските интереси при обсъжданията

на предложенията на ЕК относно Директива за минимална работна заплата, План

за действие по Европейския стълб за социалните права, Директива за равно

заплащане и др.;

❖ Успешно стартиране на изпълнението на европейските програми и проекти за

периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост. Две

реформи в едно:

- Подкрепа за всички при съответствие с набор от критерии, вместо ирационални

конкурси;

- Подкрепа във времето според инвестиционния план на предприятието, а не

според плановете на администрацията;

❖ Осигуряване на национална позиция по изпълнението на Европейската зелена

сделка, гарантираща справедлив, плавен и съобразен със спецификите на

държавата ни преход към нисковъглеродна икономика.

Приоритети за 2023 г . – Европейски 
политики и подкрепа за инвестициите



Заедно правим повече!

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

www.bica-bg.org
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