 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Договори за контрол
Договори за контрол Договори за контрол Тези споразумения (някои от които нямат статут на международни договори по смисъла на
Виенската конвенция за правото на договорите и Закона за международните договори на Република България), в по-голямата си част бяха
подготвяни и сключвани от МТСП в периода, в който действаха т.нар. „преходни периоди“ в областта на свободното движение на
работници, т.е докато беше ограничен достъпът до пазарите на труда на държавите-членки на ЕС за български граждани. Те целяха да
гарантират възможността за контрол върху движението на работна сила от България към съответната държава, като така способстват за
предотвратяване и избягване на случаите на социален дъмпинг. От 01.01.2014 г. ограниченията в достъпа до пазара на труда на ДЧ на ЕС
напълно отпаднаха за българите, като по отношение на контрола на транс-граничните ситуации на заетост се прилагат общите правила и
процедури, установени в актове на ЕС. С това тези споразумения за контрол се очаква постепенно да отпаднат.
1. Споразумение за
административно сътрудничество между правителството на Френската република и правителството на Република България за борба срещу
нелегалния труд, съгласно социалното право, в случай на трансгранично движение на работници и услуги Accord de cooperation
administrative entre le gouvernement de la Republique de Bulgarie et le gouvernement de la Republique Francaise relatif a la lutte contre l’emploi
non declare et au respect du droit social en cas de circulation transfrontaliere de travailleurs et de services 2. Писмо за намерение между
Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите на Република България и Министерството на социалните
въпроси и заетостта на Кралство Нидерландия за сътрудничество за спазване правилата по отношение на социалната политика в случаи на
трансгранична работа и услуги и спазване на регламентите за социална сигурност Letter of intent between the Ministry of labour and social
policy and the Ministry of finance of the Republic of Bulgaria and the Ministry of social affairs and employment of the Kingdom of the Netherlands
on cooperation concerning enforcement of the rules on social policy, in case of cross-border labour and services, and the enforcement of social
security regulations 3. Договор между Република България и Федерална Република Германия за сътрудничество в борбата с
трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при
нелегална трансгранична временна заетост Vertrag zwischen der Republik Bulgarien und der Bundesrepublik Deutschlandüber die
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des grenzüberschreitenden Missbrauchs bei Leistungen und Beiträgen zur sozialen Sicherheit durch
Erwerbstätigkeit und von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit sowie bei illegaler grenzüberschreitender Leiharbeit Приложение към договора
между Република България и Федерална Република Германия относно сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при
обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална трансгранична временна
заетост Anlage zum Vertrag zwischen der Republik Bulgarien und der Bundesrepublik Deutschlandüber die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung
des grenzüberschreitenden Missbrauchs bei Leistungen und Beiträgen zur sozialen Sicherheit durch Erwerbstätigkeit und von nicht angemeldeter
Erwerbstätigkeit sowie bei illegaler grenzüberschreitender Leiharbeit
4. Писмо за намерение между Министерството на труда и социалната
политика и Министерството на финансите на Република България и Департамента по заетостта и пенсиите на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия за сътрудничество в случаите на трансгранична заетост и предоставяне на услуги и прилагане на
Регламентите за социална сигурност
Letter of intent between the Ministry of labour and social policy and the Ministry of finance of the Republic
of Bulgaria and the Department of work and pensions of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation, concerning the
social policy, in case of cross-border labour and services, and the enforcement of social security regulations EN ISO 9001:2015 "Административно
обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница
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