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О Т Ч Е Т 

108-та СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА 

9-21 юни 2019, гр. Женева 

 

1. СЪСТАВ на БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ – Приложение Протокол 21 на МС 

 

Представители на работодателите: 

 

Цветан Симеонов – делегат – председател на УС на БТПП и ротационен 

председател на АОБР за 2019 

Румяна Георгиева – заместник – делегат – Парламентарен секретар и ръководител 

„Индустриални отношения“ КРИБ 

 

Съветници: 

Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ 

Галя Петрова, директор регионални представителства към КРИБ 

Мирослава Маркова, главен експерт, дирекция „Международно сътрудничество 

и международни организации“, БТПП 

 

 

2. ДЕЙНОСТИ 

Представителите на АОБР взеха участие в следните дейности: 

- Общото събрание на Международната организация на работодателите, на което 

се обсъдиха дейностите на МОР в периода 2018 – 2019г., както и работния план 

за 2020 – 2021, гласуван бе отчета за 2018г. и бюджета за 2019 - 2023. Дискутирани 

бяха още темите за 100-годишнината на организацията и последващите събития, 

отбелязващи годишнината. В рамките на дискусията акцент бе поставен върху 

предизвикателствата и възможностите пред работодателите. 

 

- На 9 юни 2019г. се проведе и първата среща на работодателската група, на която 

бяха осъдени административните въпроси по време на 108-та сесия на МКТ. 
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Избрани бяха представителите на работодателите по време на Конференцията и 

номинации за председатели на комитетите. Представителите на БТПП и КРИБ 

взеха участие в Комитета по прилагане на нормите и стандартите. 

 

- МКТ бе официално открита на 10 юни 2019, като тържествената 108-ма сесия бе 

посетена от голям брой представители на държавната власт от страните членки. 

Над 40 президенти и министър–председатели направиха своите изказвания, 

свързани с бъдещето на труда. Официалните сесии бяха разделени на 2 групи – 

като представители на работодателите участваха на тържествените сесии. 

 

- На 12 юни 2019г. бе представен и доклада от страна на българските работодатели, 

като акцент в него бе поставен върху приноса на МОТ за социалния мир. Фокусът 

бе насочен и към активната роля на България в дейността на МОТ, както и в 

работата на Международната конференция на труда. Приложено ще откриете 

изказването.  

 

- На 12 и 17 юни 2019 г. бяха представени докладите на синдикатите и 

правителството. Акценти в доклада на синдикатите бяха темите свързани с 

извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време. 

 

- По време на 108-та сесия на МКТ, представителите на работодателите участваха 

в Комитета по приложение на нормите и стандартите, на който бяха разгледани  

24 случая с нарушения на нормите и конвенциите. Представения бяха случаите на  

Турция, Етиопия, Ирак, Либия, Мианмар, Никарагуа, Алжир, Египет, Кабо Верде, 

Зимбабве, Фиджи, Лаос, Индия, Филипини, Йемен, Беларус, Сърбия, 

Таджикистан, Бразилия, Хондурас, Боливия, Ел Салвадор, Уругвай и Казахстан. 

 

- Проведена бе и среща с Министъра на труда на Ливан -Camille ABOUSLEIMAN 

по повод  Национална изложба на Ливан, която беше открита на 27 юни 2019 в 

София. Обсъдени бяха и въпроси относно икономическата и финансова среда в 

България. 

 

- Представителите на работодателите участваха и в срещта на МОР за страните от 

Европа и Азия, на която бе представена програмта и концепцията за Регионалната 

европейска среща на МОР. Тази година срещата ще се проведе в периода 12 – 13 

септември 2019. в Рим. В рамките на първия ден се предвижда официално 

откриване и участие на прездента на МОР – Ерол Киресепи и председателя на 

Конфиндустрия Италия. Вторият ден от програмата предвижда по практическа 

насоченост и обсъждане на конкретни предизвикателства пред работодателските 

организации. Акцент ще бъде поставен и върху необходимостта от дигиталиация 

на организациите. 

 

- Конференцията бе официално закрита на 21 юни 2019г. с участието на генералния 

секретар на ООН – Антониу Гутериш. Приети бяха докладите на действащите 

комитети, както и ключови документи, сред които Конвенция и препоръки 
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относно насилието на работното място и Декларацията на МОТ за бъдещето на 

труда, по повод 100-годишнината на организацията. 

Приложеня: 

- Приетата Конвенция и препоръки относно насилието на работното място 

- Декларация на MOT за Бъдещето на труда по повод 100-годишнината  

- Информация относно работата на Комитета по приложение на нормите и 

стандартите 
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