 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 Архив от дата: . Министър
Петков: МТСП ще продължи усилията за постигане на съгласие за механизъм за определяне на минималната заплата Министерството на
труда и социалната политика ще продължи да полага усилия за постигане на съгласие между социалните партньори за изработването на
механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това каза министър Бисер Петков при откриването на кръгла маса,
организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България. По време на дискусията бяха обсъдени модели за договаряне на
минималната заплата, като се отчита връзката й с производителността на труда. В кръглата сама участва и заместник-министъра на труда и
социалната политика Султанка Петрова. Министърът на труда припомни, че от началото на мандата си настоящото ръководство на МТСП е
продължило преговорите за подписване на споразумение за определяне на минималната заплата с национално представителните
организации на работодателите и синдикатите още през юли 2017 г. Той подчерта, че по голяма част от предложения проект на
споразумение социалните партньори са постигнали съгласие.
Петков отбеляза, че държавата и социалните партньори обсъждат
предложението за договаряне на минималните работни заплати по икономически дейности като инструмент, който да замести минималните
осигурителни доходи. Разговорите по тази тема ще продължат. Той припомни, че парламентът е ратифицирал Конвенция 131 на
Международната организация на труда, в която са дефинирани критериите за определяне на минималната заплата. Трипартизмът и
социалният диалог са доказаните средства за намирането на важни политически решения и постигане на консенсус по важни въпроси като
минималната работна заплата, политиката по доходите и колективното трудово договаряне, каза още министърът на труда и социалната
политика. 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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