 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 ЗОРНИЦА РУСИНОВА
ЗОРНИЦА РУСИНОВА
ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР От 19 ноември 2014 г. Зорница Русинова заема поста заместник – министър на
труда и социалната политика. Зорница Русинова е магистър по международни икономически отношения от Университета за национално и
световно стопанство. Притежава магистърска степен по българска филология и английска филология от Софийски университет „Св.
Климент Охридски“.. Зорница Русинова е заемала ръководни длъжности в Министерство на труда и социалната политика и в
Министерство на държавната администрация и административната реформа в периода 2007 – 2012 година. Притежава дългогодишен опит в
управление на програми и проекти, натрупан в Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и
Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Заема поста заместник –министър на труда и социалната политика (март 2012 – март
2013г.), отговарящ за политиката на пазара на труда, международни отношения, трудовото и социалното право, доходите и демографски
политики и международните и европейските програми за финансиране. Под нейно ръководство са били Агенция по заетостта,
Управляващият орган на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси 201", проект "Красива България". Владее писмено и
говоримо английски и руски език. 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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