 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: . Работещите
в „АЛС България“ ще бъдат консултирани за трудовите си права в бюрата по труда в Ихтиман и Елин Пелин Екипи на Агенцията по
заетостта и Главната инспекция по труда ще проведат срещи с работниците на „АЛС България“ с цел да ги информират за трудовите им
права и възможностите за намиране на нова работа, след като сегашният им работодател обяви намерение да закрие производството си. На
30.01.2019 г. ще се проведат консултациите в бюрото по труда в Елин Пелин, на чиято територия е заводът на „АЛС България“ в с.
Мусачево. На 31.01.2019 г. екипи на двете институции ще проведат среща с работниците в бюрото по труда в Ихтиман. Консултациите са
инициирани от Министерството на труда и социалната политика. По време на консултациите работниците ще могат да получат
информация за трудовите си права при престой по вина на работодателя и при прекратяване на трудовите правоотношения в условията на
масови съкращения, както и за свободните работни места в региона и посредническите услуги, които могат да ползват. При желание те
могат да се регистрират в бюрата по труда и като заети лица, търсещи работа. През миналата седмица екипи на Агенцията по заетостта и
Главната инспекция по труда консултираха и представители на работодателя с цел да гарантират правилното прилагане на трудовото
законодателство и на законодателството за насърчаване на заетостта, след като намерението му за прекратяване на дейността стана
известно. 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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