 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: . Министър
Петков и министър Будай обсъдиха сътрудничеството в социалната политика между България и Румъния Министърът на труда и
социалната политика Бисер Петков се срещна с министъра на труда и социалната справедливост на Румъния Мариус-Константин Будай.
Разговорът се състоя в рамките на петото заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на България и
Румъния, което се проведе днес в Букурещ.
Двамата министри изразиха задоволство от активното сътрудничество между двете страни в
областта на труда и социалната политика и обсъдиха възможностите за задълбочаване на партньорството в тези сфери.
По време на
разговора министър Петков заяви, че приключването на работата по ключови законодателни досиета, чрез които ще се засили социалното
измерение на Европейския съюз и ще се изпълняват принципите на Европейския стълб за социални права е приоритет за България. Той
подчерта, че страната ни е конструктивен и активен партньор в преговорния процес в рамките на Съвета на ЕС. Министър Петков и
министър Будай обмениха опит в прилаганите политики по отношение на хората с увреждания, пазара на труда и социалното осигуряване.
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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