 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: . Работни
места за над 16 500 безработни ще се осигурят през 2019 г. по Плана за действие по заетостта Националният съвет за насърчаване на
заетостта одобри с пълно единодушие проекта на Националния план за действие по заетостта за 2019 г. Документът включва проекти и
мерки за заетост и обучение на безработни, които през следващата година ще се финансират със средства от държавния бюджет. Общият
бюджет на плана е 73 млн. лв. С тези средства през 2019 г. се предвижда да се осигури заетост за 16 567 безработни. По плана ще се
финансират и проекти за обучение, които ще дадат възможност на близо 11 500 безработни да повишат знанията и уменията си, да повишат
квалификацията си и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. По Плана за заетост ще се осигури и обучение по ключови
компетентности на 1000 заети в микро и малки предприятия. През следващата година мерките за заетост и обучение ще са насочени
приоритетно към продължително безработните, безработните до 29 години и над 50 години. Сред целевите групи са още хората с трайни
увреждания и икономически неактивните хора, които имат желание да работят. През 2019 г. се предвижда безработицата в България да е
4,8%, а заетостта сред населението между 15 и 64 г. – 68%. Приоритетните направления в Плана за действие по заетостта през 2019 г. ще са
подкрепата за насърчаване на икономическия растеж, подобряването на бизнес средата, развитието на основни сектори на икономиката и
тяхното въздействие върху заетостта. Сред основните задачи на документа е и подготовка за бъдещите промени в труда под въздействие на
новите технологии, подкрепата на заетостта в малките и средните предприятия, развитието на регионите и подобряването на
функционирането на пазара на труда. 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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