 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: . България и
Албания ще подготвят нова Спогодба за социална сигурност Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с
посланика на Албания в България Доника Ходжа по нейна инициатива. По време на разговора беше обсъдена подготовката на нова
Спогодба за социална сигурност между двете страни. Към момента отношенията между България и Албания в областта на социалната
сигурност са уредени от Спогодба по държавното обществено осигуряване, която е в сила от 1954 г.
Министър Петков и посланик Ходжа
изразиха желание документът да бъде актуализиран в контекста на динамично развиващите се икономически отношения и нарастващия
брой български и албански граждани, които работят в двете страни, а преговорите за подготовката му да стартират възможност най-скоро.
Подписването на спогодбата ще насърчи заетостта и мобилността на работната сила и ще помогне за по-добрата защита на осигурителните
права на гражданите, които работят в България и Албания, каза министър Петков. По време на срещата бяха обсъдени и двустранните
отношения между двете страни в областта на труда и социалната политика и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в тези
сфери. Посланик Доника Ходжа благодари за подкрепата, която България оказва на Албания за членство в Европейския съюз и изрази
надежда, че двете страни ще продължат да обменят опит и добри практики в областта на труда и социалната политика. EN ISO 9001:2015
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