 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: .
Регистрацията в бюро по труда ще става с по-малко документи При регистрация в дирекциите „Бюро по труда", търсещите работа лица ще
представят по-малко документи. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха
одобрени от правителството.
Ще отпадне изискването при регистрация, търсещите работа лица да представят документ
общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж. При необходимост Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния
осигурителен институт.
Чрез промяната се определят и нормативни изисквания за разработването на проекти на програм
обучение от браншови организации, институции и организации. Дефинират се и критериите за оценка на тези програми от страна на
комисиите за подбор и оценка, назначавани със заповед на министъра на труда и социалната политика. Въвеждат се и нормативни срокове
за извършване на оценката за допустимостта/съответствието на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и
насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална / държавна помощ.
Целта
се облекчи съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица, да се подобри качеството на програмите
за заетост и обучение и да се оптимизира работа на комисиите за подбор и оценка на тези програми. 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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