 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 Лазар Лазаров Зорница
Русинова Лазар Лазаров Султанка Петрова Валентина Чикова Лазар Лазаров ЛАЗАР МАНОЛОВ ЛАЗАРОВ Заместник-министър на труда
и социалната политика Като заместник-министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров ще организира и координира дейността на
Министерството в областта на защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното
движение на работници. Той ще отговаря за трудовото право, общественото осигуряване, безопасността и здравето при работа и
социалната сигурност. Зам.-министър Лазаров ще наблюдава и координира дейността на Агенцията по заетостта и Изпълнителната агенция
"Главна инспекция по труда", както и за изпълнението на дейностите по проект "Красива България". Лазар Лазаров е магистър по
"Икономика" със специалност "Макроикономика" в УНСС. Има специализация по проблемите на пазара на труда в България. Завършил е
допълнителна квалификация по мониторинг и оценка на социални програми и проекти по методологията на Международната организация
на труда. От 1995 г. последователно е заемал консултантски, експертни и управленски позиции в Националната служба по заетостта,
Българската стопанска камара, Икономическия и социален съвет, Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика.
Лазар Лазаров е съветник на министъра на труда и социалната политика в периода август 2005 - ноември 2007 г. От месец ноември 2007 г.
до месец юли 2009 г. Лазар Лазаров е заместник-министър на труда и социалната политика. Отговарял е за организацията и координацията
на дейността на МТСП в областта на трудовото и осигурителното законодателство, социалното осигуряване, условията на труд, политиката
по доходите и социалния диалог. От месец август 2009 г. до месец юни 2013 г. е главен експертен сътрудник към Комисията по труда и
социалната политика в Народното събрание. В периода юни 2013 - август 2014 г. и от месец ноември 2014 г. до месец май 2016 г. Лазар
Лазаров е заместник-министър на труда и социалната политика, който отговаря за организация и координиране дейността на МТСП в
областта на социалните помощи, социалните услуги и социалното включване, подкрепата на децата и семейството, интеграцията на хората
с увреждания, равните възможности на жените и мъжете и антидискриминацията. От месец юли 2016 г. е директор на Фонд "Условия на
труд" в МТСП. В края на месец януари 2017 г. Лазар Лазаров заема поста заместник-министър на труда и социалната политика по време на
служебното правителство. Има опит в Европейската фондация за подобряване условията на живот и работа в Дъблин, Ирландия и в
Групата на високо равнище по Корпоративна социална отговорност към Европейската комисия. Владее английски език. EN ISO 9001:2015
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