 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 Информация за
пазара на труда – текущо състояние и прогнози Законодателство Стратегии, изследвания, отчети Национални планове за действие по
заетостта Програми и проекти за заетост Обучения На Вашето внимание – проекти на документи за обсъждане Практическа информация,
полезни адреси Консултативни съвети Проект BG05M9ОP001-1.013 „Развитие на национална система за оценка на компетенциите –
MyCompetence“ Работа на чужденци в България Заетост Министерството на труда и социалната политика провежда държавната политика в
областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда, обучението на работната сила и интеграцията на неравнопоставените
групи на пазара на труда. Анализира информацията за пазара на труда и резултатите от активната политика на пазара на труда, организира
проучването на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация. Има водеща роля в разработването на
нормативни актове в областта на пазара на труда, Стратегията по заетостта, Националната програма за реформи и Националните планове за
действие по заетостта. Министерството на труда и социалната политика актуализира и поддържа Националната класификация на
професиите и длъжностите. В рамките на политиката по ЗАЕТОСТ се разработват програми и мерки за заетост и обучение на работната
сила, методики за повишаване ефективността на обучението на възрастни и други инструменти на политиката. Извършва се координация и
контрол на изпълнението на програмите, мерките и проектите в областта на пазара на труда, Наблюдават се ефективността и ефикасността
на активната политика на пазара на труда. Заетост 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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