 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: . Операция
„Умения“ по ОПРЧР ще дава възможност за специфични обучения според собствените програми на фирмите През 2019 г. предстои старта
на операция „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която работодателите ще имат възможност да правят
обучения на служителите си според собствените си програми. Бюджетът на схемата е 30 млн. лв. Това съобщи заместник-министърът на
труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на форум „Битката за талантите“. Операция „Умения“ ще даде
възможност в един работодателски проект едновременно да бъдат комбинирани професионална квалификация, ключови умения и
специфични обучения. Чрез нея се стремим да подпомогнем българския бизнес, каза заместник-министър Русинова. Тя припомни, че схема
„Младежка заетост“ по ОПРЧР е постоянно отворена чрез Бюрата по труда за кандидатстване от работодателите. Чрез нея над 15 000
младежи са намерили работа, като 60 процента от тях са останали да работят при същия работодател. През 2019 г. Министерството на труда
и социалната политика ще работи в посока връщането на образованите млади хора в България. За това ще разчитаме на обединените усилия
между МТСП, работодателските организации и местните власти. Усилията са насочени към това да решим проблемите на бизнеса с
нарастващия глад за кадри, обясни заместник-министър Русинова. Статистиката сочи, че около 30 000 български младежи учат в Европа.
Най-голям процент от тях са в Германия, Холандия и Великобритания. За привличане на потенциала им, МТСП предвижда организацията
на трудови борси. Русинова обърна внимание и на развитието на пазара на труда в България. Тенденциите през последните години са
позитивни. Безработицата намалява и е под средното ниво за ЕС. Тя акцентира и върху повишаването на доходите. В България се отчита
тенденция за ръст на средната работната заплата с около 10% годишно, докато в сферата на информационните технологии ръстът е над
18%. Средната заплата в страната е около 1117 лв., но има сектори, в които възнагражденията са над 2000 лв., посочи заместникминистърът. 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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