 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 Архив от дата: . Агенцията
по заетостта и Инспекцията по труда ще консултират работниците от „АЛС България“ ЕООД по повод прекратяване дейността на
предприятието Агенцията по заетостта (АЗ) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) са в готовност да информират
и консултират работниците и служителите, които предстои да бъдат освободени от „АЛС България“ ЕООД. Поводът е заявеното намерение
на работодателя да прекрати дейността си в България. Видно от Информационната система за производства по несъстоятелност,
дружеството „АЛС България“ е входирало искова молба за обявяване в несъстоятелност в Софийски окръжен съд. Работниците и
служителите ще бъдат консултирани за посредническите услуги на Агенцията по заетостта, чрез които могат да бъдат устроени възможно
най-бързо отново на работа. Ще получат информация и за възможностите за трудова мобилност и придобиване на нови знания и умения
чрез включване в обучения. От Инспекцията по труда ще ги запознаят с правата им по Кодекса на труда във връзка с прекратяване на
трудовите правоотношения, свързани с изплащане на обезщетения, с документите, които следва да бъдат оформени и предоставени на
работниците.
Екип на двете институции ще се срещне и с работодателя, за да го консултира за задълженията му по отношение
законосъобразното прекратяване на трудовите правоотношения на работещите, процедурата за масови уволнения, обявяването на престой и
за други задължения, свързани с трудовото законодателство. Ще се търси и неговото съдействие, за да може консултациите от страна на
експертите на Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда да бъдат осъществени на територията на производствените обекти на
дружеството за удобство на работниците и служителите. Към момента е установено, че работодателят няма задължения към работниците и
служителите си. EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
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