 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: . Зам.министър Русинова: Темата за недекларираната заетост винаги е била във фокуса на политиките на МТСП Темата за недекларираната
заетост винаги е била във фокуса на политиките на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Това каза замeстникминистърът Зорница Русинова на среща с представители на Европейската платформа за борба с недекларирания труд.
МТСП провежда
целенасочени действия, програми и законодателни инициативи за справяне с проблема. Работим съвместно с Главната инспекция по труда
(ГИТ) и останалите органи, които имат отношение към недекларираната заетост – Национална агенция за приходите (НАП), Националния
осигурителен институт ( НОИ) и социалните партньори, обясни Русинова. В изказването си тя каза още, че България, като страна членка на
ЕС, винаги е била активен участник в платформата за недекларирана заетост. Това личи и от факта, че водещото място на страната ни като
председател на Съвета на ЕС през първото полугодие на 2018 г. беше белязано с приключване на тежките преговори по директивата за
командироване на работници в ЕС. Страната ни има сериозен принос и в придвижването и приключването на досието за създаване на новия
Европейски орган по труда.
Русинова подчерта, че голяма част от проблемите с недекларирания труд произтичат от единния пазар. За да се
преодолеят слабостите, е необходима добра координация между отделните органи, които прилагат законодателството във всяка една страна
членка, допълни тя. 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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