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ТРУД И ОСИГУРОВКИ В ТРАНСГРАНИЧНИ СИТУАЦИИ:

Командировани работници и международни шофьори в ЕС

I. Трудово законодателство

1. Условия за командироване и изпращане в рамките на предоставянето на

услуги;

2. Приложно поле на Директива (ЕО) 96/71 относно командироването на

работници в рамките на предоставянето на услуги; разграничение с режима на

командироване по чл. 121 от Кодекса на труда;

3. Минимални условия на работа в приемащата държава съгласно

изискаванията на Директива (ЕО) 96/71, Кодекса на труда и Наредба за

условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в

рамките на предоставяне на услуги;

4. Изискването за заплащане на минималните ставки в приемащата

държава/заплащане на командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни);

5. Промени вследствие на приемането на Директива 2014/67/ЕС на

Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на

изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в

рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) №

1024/2012 относно административно сътрудничество посредством

Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“);

6. Проблемът за командироването/изпращането в сектора на международния

автомобилен транспорт;

7. Възможни предстоящи промени в условията за командироване и изпращане.

Лектор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в Министерството на труда и

социалната политика
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II. Осигурително законодателство

1. Основен принцип при определяне на приложимото осигурително

законодателство в ЕС;

2. Основно правило при определяне на приложимото осигурително

законодателство в ЕС;

3. Командироване на работници в ЕС като форма на трудова мобилност за

целите на социалната сигурност;

4. Задължителни условия за прилагане на законодателството на изпращата

държава-членка при командироване на работници в ЕС:

5. Задължение на работодателя за уведомяване на НАП при командироване на

работници в ЕС:

6. Удостоверение А1 и процедура за издаване на документа;

7. Осигуровки за командировани в ЕС работници:

- осигурителен доход по чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване; прилага ли

се при командироване извън предоставянето на услуги в ЕС или за

международните шофьори;

- осигуровки върху дневните (или заместващите ги средства), пътните и

квартирните при командироване на работници в ЕС;

8. Разлика между командироването и работата в различни държави-членки;

9. Приложимо осигурително законодателство за международните шофьори в

ЕС;

10. Споразумения за изключения при определяне на приложимото

осигурително законодателство за командировани в ЕС работници.

Лектор: Димитър Бойчев – консултант, автор и лектор по обществено

осигуряване и координация на системи за социална сигурност


