 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: . Промени в
Договора за социална сигурност между България и Русия облекчават отпускането на пенсии за граждани на двете страни България и Русия
подписаха Протокол за изменение и допълнение на Договора за социална сигурност между двете страни. С промените се запазва
възможността за придобиване на социални права от гражданите, работили или живели на територията на двете страни, като същевременно
се разрешават възникнали практически проблеми от досегашното приложение на документа. Протоколът беше подписан от министъра на
труда и социалната политика Бисер Петков и Максим Топилин, министър на труда и социалната защита на Руската федерация
, днес в
София. Двамата подписаха и Протокол за изменение и допълнение на Споразумението за прилагане на Договора за социална сигурност.
Направените изменения ще облекчат процедурата за отпускане на руски пенсии за българи и обратното. При преценка на правото на пенсия
България и Русия ще могат да зачитат осигурителен стаж, придобит в трети страни, с които имат сключен международен договор. По този
начин се разширява закрилата за осигурените лица и се дава възможност те да придобият право на пенсия в случаите на недостигащ
осигурителен стаж. С цел подобряване на контрола върху изплащането на пенсиите и обезщетенията България и Русия ще обменят
информация за упражняваната трудова дейност от хората, получаващи пенсия и ежегодно ще предоставят списъци на лицата, които
получават пенсии по Договора за социална сигурност. Детайлно се регламентира и начинът за преизчисляването на пенсиите, отпуснати до
влизане на документа в сила. Изрично се предвижда да се запази размерът на пенсията, отпусната преди влизане в сила на Договора, ако
той е по-благоприятен. Договорът за социална сигурност между България и Русия се изпълнява от 2010 г. С него се гарантират социалните
права на около 300 000 български граждани, живели и работили на територията на бившия СССР и днешна Русия. EN ISO 9001:2015
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