ПРИОРИТЕТИ
на 4-те национално представителни работодателски организации /НПРО/
за 2016г.
Национално представителни работодателски организации, отчитащи важността на
следните принципни предложения:
1)

Намаляване на броя на регулативни режими и/или тяхното облекчаване;

2) Необходимостта от нормиране на обща презумпция за „мълчаливо съгласие”;
3)

Ускоряване на въвеждането на електронно правителство;

4)

Регламентиране на методика/механизъм за определяне на всички държавни
такси на разходо-покривен принцип;

5)

Необходимостта от предварителна оценка на въздействието и предварително
обществено обсъждане на нормативните актове;

6) Спазване на принципа „налична информация в един държавен орган да не се
изисква от друг“, а да се проверява служебно;
7) Намаляване на бюрократичните процедури при кандидатстване и отчитането на
проектите към европейските фондове;
8) Повишаване на събираемостта на осигурителните вноски и ефективността на
контрола над разходите;
9) Отмяна/облекчаване за малките и средни предприятия на регулации в
трудовоправните отношения;
10) Реализиране на мерки за повишаване на контрола при пенсиите за инвалидност;
11) Промяна в уредбата на колективното трудово договаряне (КТД), в насока отмяна
на възможността министърът на труда и социалната политика да разпростира
действието на определени КТД върху целия отрасъл/бранш;
12) Реализирането на съвместни проекти на социалните партньори през настоящия
програмен период - 2014 – 2020 г.,
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ОПРЕДЕЛИХА СЛЕДНИТЕ ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА НПРО:

ПРИОРИТЕТ

Водеща
(отговорна)
държавна
институция

Водеща
(отговорна)
организация
от НПРО

1.Промяна на съществуващите практики за определяне
на минималната работна заплата и на минималните
осигурителни доходи.

МТСП
НСТС

АИКБ/
БСК

2. Промени в данъчното законодателство:
2.1. Изменения в Закона за местните данъци и такси и
определянето на размера на таксата за битови отпадъци
единствено на принципа „замърсителят плаща”.

МФ
ИСС

БСК

2.2. Облекчаване на процедурите при данъка върху
добавената стойност и въвеждане на ясни критерии за
декларирането при ползването на фирмени активи за
лични цели

МФ
НИС

БТПП

3. Изпълнение на мерки за неотложни реформи в
енергетиката.

МЕ
НИС

АИКБ/
КРИБ
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