 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: . Разяснения
на МТСП във връзка с публични интерпретации за Препоръката за заетост и достоен труд на МОТ Във връзка с появилите се
интерпретации в публичното пространство относно Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост (№ 205) на
Международната организация на труда (МОТ) Министерството на труда и социалната политика прави следните разяснения: На 11 януари
2019 г. правителството взе решение да предложи на Народното събрание да вземе акт от цитираната препоръка, която е приета на 106-ата
сесия на Международната конференция на труда на 16 юни 2017 г. в Женева. Тази процедура е в изпълнение на ангажименти на България,
произтичащи от членството на страната ни в МОТ. В устава на организацията е регламентирано, че всяка държава-членка трябва да
уведоми националния законодателен орган за международни конвенции, протоколи или препоръки, приемани от МОТ. Препоръката
предоставя насоки на членовете на Международната организация на труда за мерките, които трябва да бъдат предприети за създаване на
работни места и достоен труд за целите на предотвратяване и възстановяване при кризисни ситуации, следствие от конфликти и бедствия и
за обезпечаване на мира и устойчивостта. Препоръката няма правнообвързваща сила и не подлежи на ратификация от държавите-членки.
Текстовете ѝ имат препоръчителен характер. Вземането на акт от Препоръка № 205 не води със себе си никакви правнообвързващи действия
за присъединяване към акта и неговото изпълнение. 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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