 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: . Заместникминистър Русинова обсъди състоянието на пазара на труда с представители на ЕБВР Заместник-министърът на труда и социалната
политика Зорница Русинова се срещна с представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР). Основна тема в
разговора беше развитието на пазара на труда у нас в контекста на подготовката на ЕВБР на Стратегия за България. По време на срещата
бяха обсъдени теми, свързани с демографията, борбата с безработицата и недекларираната заетост. Акцент в разговора бяха и
възможностите за инвестиции в работни места и за повишаване на квалификацията на работната сила. В последните години има
положителни тенденции на пазара на труда в България, каза заместник-министър Русинова. По данни на Евростат през октомври
безработицата в страната ни е 5,4%, докато средното равнище за ЕС е 6,7%. Министерството на труда и социалната политика полага
усилия, за да преодолее предизвикателствата, свързани с липсата на квалифицирани работници и значителния дял дългосрочни
безработни. В тази връзка тя представи подписаните двустранни споразумения с Армения и Молдова за трудова миграция. Сред
приоритетите на МТСП е и организирането на кариерни форуми в страни от Западна Европа с цел българите, които живеят и работят там,
да се информират за възможностите за кариера у нас. Русинова представи и инициативата на правителството за връщане на отпаднали
ученици в училище, мерките за социално включване и активиране на икономически неактивни хора, както и политиката за увеличаване на
доходите в България. 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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