
 
 

Уважаеми господин президент,  

 

Позволете ми преди всичко да Ви поздравя по повод избирането ви на този 

отговорен пост и да пожелая на Вас и вашите заместници успешно 

ръководство на Конференцията.  

 

Изминалата година беше важна за българските работодатели, защото постави 

пред нас редица предизвикателства в социалната сфера като увеличаването на 

МРЗ и минималните осигурителни прагове, направено без оценка на 

въздействието в социалната сфера, намаляване цените на суровините в 

икономическата сфера, неприемливи решения в енергийната сфера. 

Определено можем да кажем, че благодарение на съществуващата 

координация в действията на представителните организации на 

работодателите уважението към тeхните съвместни становища увеличават 

техния авторитет и влияние. В качеството ми на ротационен координатор на 

работодателските организации, искам от тази трибуна да изкажа 

удовлетворението си от съпричастността на социалните партньори 

(правителство и синдикати) към всички важни въпроси на социалната и 

икономическата среда в България. С общи усилия успяхме да запазим най-

ниските в Европейския съюз данъци върху доходите на физическите лица и 

фирмите - само 10%, нивото на държавна дълг сред най-ниските в Европа и 

света и дори да реализираме излишък в бюджета на България за първите 

месеци на тази година - предпоставка в дългосрочен план за по-добра 

социална среда.  

 

Изминалата година беше важна за нас, защото имахме честта да 

домакинстваме посещението на Генералния директор на МОТ г-н Гай Райдър 

в края на юни 2015 г. Формалният повод беше отбелязването на 120-

годишния юбилей на една от национално представителните организации на 



работодателите в България - БТПП, но посещението даде възможност на 

всички социални партньори - Министерски съвет в лицето на премиера, 

другите три работодателските организации - Асоциация индустриален 

капитал в България, Българска стопанска камара, Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България и представителите на 

работниците и служителите, да се срещнат и проведат задълбочени разговори 

по най-важните въпроси на социалната политика на национално и 

международно ниво. Използвам случая да изкажа  от тази трибуна нашата 

дълбока благодарност за това посещение на г-н Гай Райдър.  

Настоящата година е важна, защото в месеците от началото на годината и към 

този момент се провежда кампания по легитимирането на социалните 

партньори за нов четиригодишен период. Важно е да се отбележи, че 

социалните партньори преговаряха отговорно и успяха да подобрят с 

консенсус уредбата на обективните изисквания към социалните партньори в 

посока към равнопоставяне и изравняване на количествените изисквания 

относно представителността на броя на работници, като те бяха повишени за 

работодателските и намалени за представителните организации на 

работниците и служителите. Очакваме досегашните социални партньори да 

докажат своята представителност и да продължат отговорното 

сътрудничество в сферата на индустриалните отношения.  

 

Уважаеми членове на МОТ, участници и гости на 105 МКТ,  

Ограниченията на времето не ми позволяват да говоря по всички важни 

въпроси, но два от тях не могат да бъдат отминати, защото са взаимосвързани 

и имат изключителни социални измерения в светлината на основополагащите 

стандарти, изработвани десетки години от нас и нашите предшественици в 

рамките на МОТ и нейния най-важен орган МКТ. За всички е ясно, че това са 

бежанската криза и тероризма и в този взаимосвързан свят те оказват влияние 

върху всички. Вече и стабилна, и водеща със социалните си постижения 

Европа почувства последиците от конфликтите в света, а с това беше даден 

ясен сигнал, че не може да има индиферентни на тези предизвикателства, 

където и да се намират те. Никой не е изключен от тези заплахи, а решението 

е намерило точни формули в Конвенциите и препоръките на тази 

организация. Време е за още по-активна ратификация и успоредно с това по-

старателно съобразяване с тези стандарти - с или без присъединяване и/или 



ратификация. Прагматичното и прозрачно решаване на социалните проблеми 

би допринесло, без съмнение, да направим света по- добро място за живот с 

помощта на  МОТ.  

 

Цветан Симеонов 

Делегат на българските работодатели на 105-та редовна сесия на 

Международната конференция на труда 

Председател на БТПП 


