 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: .
Ръководството на МТСП връчи годишните награди на Агенцията по заетостта - „Работодател на годината“ Ръководството на МТСП в
лицето на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, зам.-министрите Зорница Русинова, Султанка Петрова и Лазар
Лазаров, заедно с председателя на комисията по труда, социална и демографска политика към Народното събрание Хасан Адемов връчиха
годишните награди „Работодател на годината“. Призовете се присъждат за 15-та поредна година и отличават най-изявените работодатели и
партньори на Агенцията по заетостта. В изказването си по време на церемонията министър Петков благодари за добрата работа на
Агенцията по заетостта. Изпращаме 2018-та година, в която пазарът на труда отчита рекордно ниски нива на безработица.
Средномесечното равнище е 6,2% по данни на Агенцията по заетостта. Данните на Евростат показват, че безработицата в България е пониска от средната за Европейския съюз. Това е резултат от активността на работодателите, както и от работата на Агенцията по заетостта,
каза министър Петков, който връчи наградите в категория „Работодател с най-съществен принос на националния трудов пазар“. Той
допълни, че през изминалата година близо 200 000 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, са започнали работа. Зам.-министър
Русинова също отбеляза добрата работа на Агенцията и припомни, че от началото на настоящия програмен период 2014-2020 г. на
оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ МТСП е подкрепило 15 000 работодатели. За следващата година са предвидени
още 100 млн. лева за обучения на работната сила и за създаване на нови работни места.
Зам.-министър Петрова отбеляза, че през
последните години се наблюдават много добри тенденции на пазара на труда, които се изразяват в повишаване на производителността на
труда и нарастване на заплатите. Заместник-министър Лазар Лазаров заяви, че форумът „Работодател на годината“ вече 15 години е символ
на партньорство за заетост между работодатели, Агенцията по заетостта, местните власти и нашите социални партньори. EN ISO 9001:2015
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