 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 Рубрики Социални права в
ЕС Служби по трудови и социални въпроси Договори за социална сигурност Спогодби за заетост Спогодби за заетост В годините преди
пълноправното членство в Европейския съюз България бе подписала междуправителствени спогодби за заетост с държави-членки на ЕС- за
индивидуална заетост, в различни сектори на икономиката, за разширяване професионалните умения на български работници- които се
прилагаха до изтичането на преходните периоди, по време на които достъпът до пазара на труда на съответната държава бе ограничен за
българските работници. След като преходните периоди изтекоха и за държавите-членки, които се възползваха от тях в максимална степен
/седем години/- от 1 януари 2014 г. достъпът до всички пазари на труда е неограничен /с някои изключения по отношение на обществения
сектор/ в съответствие с първичното /чл. 45 от Договора за функциониране на ЕС/ и вторично /съответните регламенти и директиви/
законодателството на ЕС в областта на свободното движение на работници. Като всички останали граждани на ЕС, така и българските
граждани имат право да търсят работа в друга държава-членка и да работят в нея без разрешение за работа, да пребивават в нея за тази цел
и да се ползват от равно третиране с гражданите на съответната държава при достъпа до заетост, условията на труд и да ползват всички
останали социални и данъчни облекчения. Поради тези причини тези спогодби вече не са приложими и не са изброени в настоящия
списък.
Спогодба между правителството на Република България и Държавата Израел за посредничество и временна заетост на граждани
на двете държави Спогодба между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на
стажанти Споразумение между правителството на Република България и правителството на Френската република за обмен на стажанти
Спогодба между правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург за обмен на стажанти
За
повече информация: Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/pages/spogodbi-i-sporazumeniya/ Европейска мрежа на публичните
служби по заетостта - http://eures.bg/
Работа в чужбина 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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