 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: . Зам.министър Петрова: Качественото образование и развитието на младите хора са сред основните приоритети на правителството Качественото
образование и развитието на младите хора в България са сред основните приоритети на правителството. Това каза заместник-министърът на
труда и социалната политика Султанка Петрова при откриването на изложението „Образование без граници“ в София. По време на форума
бяха представени български и международни водещи учебни заведения за средно и висше образование. В рамките на изложението се
организира и кариерен форум, в който работодатели отправиха конкретни предложения за работа към младежите. Университетите,
бизнесът, институциите и всички заинтересовани страни са насочили своите усилия към подобряване на негативната демографска
тенденция, отбеляза заместник-министър Петрова. Тя обясни, че МТСП поставя фокус върху политиките за задържането на
квалифицираните младежи в България и обратната миграция на висококвалифицирани кадри от чужбина. Зам.-министър Петрова цитира
изследване, според което 61% от младите хора между 19 и 29 г. биха търсили реализацията си в България. Работодателите от своя страна
трябва да се стремят да осигуряват качествени работни места, професионално развитие, добро заплащане и безопасни условия на труд на
служителите, добави тя. 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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