
 
 

 

 

 

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, 

обединени в АОБР. В организацията беше възстановено членството на 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, с която 

стъпка вече всички официално признати национално представителни 

организации на работодателите, чиято представителност е безспорна, ще 

работят в още по-голям синхрон в защита на българския бизнес и това 

пролича в съвместните ни позиции по ключови въпроси пред 

президентската администрация, правителството и при обсъждането на 

законови промени в българския парламент. Особено важни бяха единните 

приоритети на работодателите в България, които бяха защитени, и в 

голямата си част възприети по време на срещите с политическите сили, 

които бяха избрани в българския парламент при последните избори. Това 

пролича и в единните позиции по отношение на размера на МРЗ и 

разписването на правила за нейното формиране, съобразени с Конвенция 

131 на МОТ. 

 

С общите усилия на социалните партньори успяхме да запазим един 

от най-ниските в Европейския съюз данъци върху доходите на 

физическите лица и фирмите – плосък данък от само 10%, нивото на 

държавния дълг е сред най-ниските в Европа и света и дори успяхме 

отново да реализираме излишък в бюджета на България за първото 

полугодие на настоящата година, което е предпоставка в дългосрочен план 

за по-добра социална среда.  

 

През изминалата година в България се проведе кампания по 

легитимирането на социалните партньори за нов четиригодишен период. 

Досегашните социални партньори доказаха своята представителност, 

въпреки че по взаимна договореност още преди започването на 

кампанията, критериите за представителност бяха съществено завишени.  

 

 

 



 
 

 

Уважаеми членове на МОТ, участници и гости на 106 МКТ, 

 

Ограниченията на времето не ми позволяват да говоря пред тази 

високоуважавана аудитория по всички значими въпроси, но не може да 

бъде пренебрегвана продължаващата бежанска криза и нейните социални 

измерения в светлината на основополагащите стандарти, изработвани 

десетки години от нашите предшественици и от нас в рамките на МОТ и 

нейния най-важен орган МКТ.  

 

Водеща със социалните си постижения Европа почувства 

последиците от конфликтите в света, а с това беше даден ясен сигнал, че не 

можем да стоим безучастни  пред предизвикателството на границите на ЕС 

да стоят милиони мигранти, без да има ясно и недвусмислено решение на 

проблемите довели ги дотук. 

 

Решението е намерило точни формули в Конвенциите и препоръките 

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

старателно съобразяване с установените 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. 
 

 

 


