 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: . Министър
Петков: Недекларираният труд ощетява работниците и създава нелоялна конкуренция между предприятията Недекларираният труд е
сериозен обществен проблем, който оказва изключително негативно въздействие върху данъчната и осигурителната системи на страната
поради намалените приходи от данъци и осигурителни вноски. Всички негови проявления ощетяват работещите, тъй като те не могат да се
ползват в пълна степен от защитните механизми на трудовото и осигурителното законодателство. Това заяви министърът на труда и
социалната политика Бисер Петков при откриването на конференция на тема „Превенция и ограничаване на недекларираната заетост в
България“, организирана от КНСБ. Сред негативните последици от недекларирания труд е и нелоялната конкуренция между
предприятията. Некоректните фирми успяват да получат пазарно предимство за сметка на ощетяването на бюджета и работниците. Поради
това е необходимо да се засили обществената нетърпимост към проявите на недекларирания труд, добави той.
Министърът на труда
отбеляза, че в проучванията се отбелязва тенденция за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика в България,
Това се отчита и от Европейската комисия, която премахна препоръката към държавата за намаляване на размера на недекларирания труд в
специфичните препоръки в европейския семестър. По данни на Международната организация на труда делът на лицата в неформална
заетост у нас е 15.9% при средно равнище за ЕС - 16.3%, посочи министър Петков. Министър Петков посочи, че сред факторите за
ограничаване на недекларираната заетост през годините е участието на социалните партньори при приемането на законодателните промени
в тази област, както и партньорството между Главната инспекция по труда, Националната агенция за приходите и Националния
осигурителен институт.
Той заяви, че ключово условие за ограничаване на недекларираната заетост в страната е полагането на съвместни
усилия от страна на всички партньори за усъвършенстване на механизмите за превенция. Намирам, че това е правилният път, за да се
защитят правата на работниците, да се осигури честна конкуренция между предприятията и да се подобри стабилността на
социалноосигурителната и здравноосигурителната система в България, каза в заключение министър Петков. EN ISO 9001:2015
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