Дейност на националната система БТПП – регионални
търговско-промишлени палати/камари през 2008 г.
за усъвършенстване на нормативната база и за подобряване на бизнес средата
№

Характер на дейността

1.

• Кръгла маса за об-

2.

Кръгла маса за обсъждане и предлагане на мерки
за ограничаване на последиците от икономическата
криза

Адресат

Съдържание

Частично приети
• Председател на Предложения за:
народното съб• Облекчаване на административното регулиране; относно:
съждане и предлагане
рание
на нормативни проме• Промените в
ни за насърчаване на
нормативната
• Подобряване на данъчното и осигурително регулипредприемачеството и • Министерски съуредба (ПМС №
ране;
ограничаване на сива121/2007) регувет
та икономика;
лираща проце• Намаляване на междуфирмената задлъжнялост;
дурата по усвояване на евро• Анкетиране (събира• Подобряване на трудовите отношения;
пейски фондове;
не на информация) от
членовете за адми• Повишаване на прозрачността в процедурата по
• Промени в отнистративни пречки
обществените поръчки;
делни актове,
(режими) пред предпрегулиращи
риемачеството;
• Усвояване на средствата, финансиране от евроадминистративпейски фондове;
ни режими.
• Анкетиране (събиране на информация) от
• Подобряване на връзката между нуждите на предчленовете за предлоприемачеството и висшето образование.
жения за промени в
процедурата по обществени поръчки.

• Министър на образованието и
науката

•
•
•

•

• Допитване (анкетира- • Председателя на • Приемане и провеждане на политическо решение В процес на обне) на членовете за
мерки за преодоляване на газовата криза;

министерски съвет;

за обезщетяване на неблагоприятните последици съждане
на българските предприемачи от газовата криза;

• Председателя на • Нормативни промени в закона за енергетиката;

НСТС
(вкл. и чрез обедина нормативната
няване на становиуредба, регулираща
щата с останалите
снабдяването с горива
национално предси енергия
тавени работодателски организации
в асоциацията на
организациите на
българските работодатели);

• Експертно проучване

4.

Част от предложените мерки са
приети (снижаване
на процента на
задължителен резерв на банките),
друга част са проСнижаване на процента за задължителен минима- цес на разработка
(поемане на част от
лен резерв на банките;
работната заплата
Регламентиране на въпроса за решаване на меж- на работници и
служители, премидуфирмената задлъжнялост;
нали при непълен
работен ден, креСъздаване на фонд за заплащане на част от радитиране на предботните заплати на работници и служители (при
приемачите чрез
определени условия) по време на криза;
банката за развитие и др.).
Отговорност и ефективно санкциониране на виновните за спиране на част от финансирането с
европейски средства

• Министър на фи- • Снижаване на процента на преразпределение през
бюджета, на средствата за издръжка на администнансите;
рацията; на административните такси;
• Министър на
• Мерки за намаляване на дефицита по текущата
икономиката и
енергетиката;
сметка;
• Министър на регионалното развитие и благоустройството;

3.

Резултати

• Провеждане на политика за създаване на алтернативни източници на енергия

Становище по проекта Министър на обра- • Дефиниране на конкретни приоритети за финанси- Неприети
за Национална програма зованието и науката
ране в сферата на професионалното образование;
за модернизиране на
професионалното обра• Повишаване на оценителната тежест на критерия
зование и обучение
«професионално реализация» при оценка за финансиране на проекти

5.

Становище по проект за Председател на
НСТС
актуална програма на
правителството за 20082009 год. И план за изпълнението й

6.

Становище по конст.
Дело № 2/2008 год.

7.

Становище по проектите • Председател на
за данъчни закони за
НСТС;
2009 год.
• Председател на
комисията по
бюджет и финанси при народното
събрание

Разработване на конкретни мерки за всеки от предла- Неприети
ганите приоритети (цели)

Конституционен съд Относно искането за обявяване на противоконститу- Прието
на република Бъл- ционност на текст от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
гария
Предложените от министерски съвет промени са необходими, но недостатъчни.
Искане за:
• Промени на ставките на алтернативните данъци;

Неприети

• Намаляване на срока за възстановяване на данъчен кредит;

• Изравняване на облагането на едноличните търговци с това на останалите стопански субекти.

8.

Становище по проекта Председател на
на закон за изменение и НСТС
допълнение на Кодекса
за социално осигуряване

Изразяване на несъгласие с утежняване на регулира- Неприето
нето и създаването на нови режими, както и с увеличеното овластяване на комисията за финансов надзор

9.

Становище по проект на Председател на
НСТС
закон за изменение и
допълнение на Кодекса
за социално осигуряване

• Подкрепа на законопроекта, целящ включването

10. Становище по проект на Председател на
НСТС
закон за публичния резервен фонд

• Подкрепа на идеята за създаването на такъв ре-

на държавата в осигурителната система;
• Конкретни предложения за подобряване на текстове от законопроекта

зервен фонд;
• Конкретни предложения за усъвършенстване на
текстове от законопроекта.
Промени, насочени към повишаване на ролята на
неправителствените организации в процеса на акредитиране

Частично приети

Частично приети

11. Предложения за промени в Закона за акредитация

Председател на
Народното събрание

12. Предложения за подобряване на висшето
образование

Промени в закона за висшето образование, насочени Неприето
Председател на
комисията по обра- към увеличаване на практическото обучение в периозование и наука при да на висшето образование
народното събрание

13. Становище по проект на Председател на
НСТС
закон за изменение и
допълнение на Кодекса
на труда

• Подкрепа на идеята на проектозакона за регла-

14. Становище по проект на Председател на
НСТС
закон за изменение и
допълнение на Кодекса
на труда

• Подкрепа на проекта, в частта за създаване на

15. Становище по проект на Председател на
закон за инспектиране на НСТС
труда

ментиране на нова форма на временна заетост.
• Конкретни предложения, насочени към подобряване на нормативните текстове

Частично приети

Неприето

Неприето
информационна система на колективните трудови
договори, както и за либерализиране допускането
на извънредния труд за довършване на започната
работа;
• Възражение срещу предлагания нов отпуск от 15
дни на бащата за новородено дете
• Принципна подкрепа на идеята за разработване на Частично прието
законопроект за инспектиране на труда;
• Представеният законопроект подлежи на сериозна
доработка (вкл. и правнотехническа)

• Възражение срещу регламентирания в проектоза- Частично прието
16. Становище по проект на Председател на
кона лицензионен режим;
закон за частната охра- комисията по вътрешна сигурност и
• Искане за икономически анализ и оценка на възнителна дейност
обществен ред при
действието, което ще окаже върху бизнеса въвенародното събрание
деният лицензионен режим
17. Становище по законопроект за изменение и
допълнение на Закона за
здравното осигуряване
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Председател на
Комисията по труда
и социалната политика при Народното
събрание

Законопроектът не решава въпроса, свързан с реформиране на здравната система – предлаганите
промени са козметични в Закона за здравното осигуряване не са достатъчни

Неприето

• Подкрепа на идеята за регламентиране на неотВ процес на об18. Становище по проект на Председател на
ложни мерки, насочени към предотвратяването на съждане
комисията по въпЗакон за конфликт на
конфликта на интереси;
росите на държавинтереси
ната администрация • Становище, че предотвратяването на конфликта
при Народното събна интереси следва да се постигне, чрез известни
рание
промени в действащата нормативна уредба, както
и чрез строг контрол за спазването й;
• Предложение за сериозна доработка на законопроекта, вкл. И от правнотехническа страна.
•
Подкрепа
на идеята за създаване на фонд за гаЧастично прието
19. Становище по проекто- Председател на
рантиране устойчивост на пенсионната система;
НСТС
закон за държавния
• Конкретни предложения за подобряване на закофонд за гарантиране
нопроекта
устойчивост на държавната пенсионна система
20. Становище по проект на
закон за изменение и
допълнение на Кодекса
за социално осигуряване
21. Предложение за разра- Председател на
ботването и приемането народното събрание
на закон за публичночастното партньорство

Обосновка, че чрез закон за публично-частното парт- Неприето
ньорство ще се създадат възможности за разнообразяване на формите на това партньорство, като се
използва опита на други европейски държави

22. Становище по проект на Председател на
НСТС
постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на
ПМС № 175/2007 год.

Предложение за допълване на проекта с условието, Прието
че увеличение на средната работна заплата във ведомствата (първостепенни разпоредители с бюджетни кредити) и в общините е допустимо само при изпълнение на нормативното изискване (закон за държавния бюджет за 2008 год.) За минимално намаляване числеността на персонала

23. Становище по проект на Председател на
НСТС
Постановление на Министерски съвет за определяне на нов месечен
размер на гарантиран
минимален доход

Подкрепа на проекта за постановление

Прието

24. Предложения за облек- Председател на
съвета за икономичаване на определени
чески растеж
регулативни режими

• Отмяна на определени срокове за лицензиране

25. Становище по проект на Председател на
НСТС
постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове

• Принципна подкрепа на изменението на наредбите,

В процес на об-

26. Становище по въпроса Зам. Министър на
за удължаване на сроко- околната среда и
водите
вете за прилагане на
дерогация за пластмасови каси и палети по отношение на нивата на
концентрация на тежките
метали

• Предложение за удължаване и за конкретни нор-

Частично прието

(напр. За експлоатационна годност на пристанищата);
• Облекчаване на определени процедури

Частично прието

предвидено в проекта за постановление (напр. Насъждане
редбата за работното време, почивките и отпуските);
• Възражения срещу предлагания нов текст в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, предвиждат задължително минимално съдържание на
Правилата за вътрешния трудов ред

мативни промени в тази насока

27. Предложение за облек- • Министерски съ- Предложения за отмяна на изискванията към фирми- В процес на обвет;
те да представят документи за обстоятелства, за кои- съждане
чаване на режима по
то има информация в държавната власт.
• Копия: Минисиздаване на визи (Натерство на външредба за условията и
ните работи и
реда за издаване на визи
Министерство на
и определяне на визовия
вътрешните рарежим).
боти
• Принципно възражение срещу регулацията на ра- Неприето
28. Становище по проект на Председател на
ботните заплати в дружествата с над 50 на сто
НСТС
постановление на Мидържавно участие;
нистерски съвет за при• Предложение регулацията да се осъществява,
емане на Наредба за
чрез поставяне на изисквания в договорите за упобразуване на средства-
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та за работна заплата в
търговските дружества с
над 50 на сто държавно
участие
29. Становище по проекта Председател на
за Наредба за съобща- НСТС
ване, регистриране, потвърждаване, обжалване
и отчитане на професионалните болести

• Министерски съ30. Съдействие на фирми
вет;
за решаване на поставени от тях проблеми, чрез • Сметна палата;
сигнализиране с въпроса
и предложение за решаване на проблема от
• Агенция за обдържавни структури
ществени поръчки;
• Министър на
околната среда и
водите;
• Министър на
вътрешните работи и др.

4

равление

Подкрепа на проекта

Прието

Частично решени
проблеми

