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Още в първите години от членството на България в Международната 

организация на труда (1920 г.) държавните институции и представителите на 

работодателите са показали забележителните си постижения в социалната 

сфера, ползвайки се с международен авторитет. 

Добър пример за това е един от делегатите на българските работодатели – 

видният индустриалец Балабанов, който в предприятието си е осигурил редица 

социални придобивки като общежитие, стол, фурна, пенсии и дом за 

пенсионираните служители. Той дори е сформирал малък симфоничен 

оркестър с наетите от него работници и служители от средите на руските 

емигранти, пристигнали в България.  

При всички критики, и сега българските предприемачи показват пример за 

обединение и полагат усилия за включване на възможно най-широк кръг 

социални партньори. Ясен сигнал за увежението, с което се ползват 

българските предприемачи, е посещението на действащия генерален директор 

на МОТ Гай Райдър през 2015 г. в България и участие в отбелязването на 120-

годишния юбилей на БТПП. Разбира се, това е добър сигнал за състоянието на 

социалния диалог в България, защото в рамките на това посещение той проведе 

срещи и с останалите работодателски организации, със синдикатите и с 

държавните институции. 

България е в т.нар. „Клуб 100" на държавите, които са подписали, 

присъединили и ратифицирали над 100 конвенции на МОТ, заедно с всички 

най-изявени членки на ЕС. 

МОТ е институция със своите конвенции, норми, препоръки, решения на 

нейните органи, мисии на място, постижения в областта на обучението на 

кадри, обслужващи социалния диалог. 



Но колкото и да са добри анализаторите на тази международна организация, и 

те не са в състояние да оценят ролята и значението на МОТ за световната 

икономика и за мира, и да посочат конкретно: 

- колко социални конфликта е уредила МОТ с приетите от нея норми, 

- колко деца и жени е спасила от непосилен труд,  

- колко нормативни актове е насочила към установяване и запазване на 

социалния мир,  

- колко работници е спасила от трудови злополуки, професионални 

заболявания, 

- колко живота е спасила с въвеждането на съвременните норми за хигиена и 

безопасност на труда. 

И сега МОТ е адаптирана към новите условия и динамичната икономическа 

среда, работи по модерен начин и ясно се придържа към мисията, която 

изпълнява. 

Ще продължим да разчитаме на МОТ и в бъдеще за въвеждане на 

прогресивната уредба на индустриалните орношения, за доброто на 

социалните партньори и прогрес чрез социален мир и сътрудничество.  


