 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: . България и
Виетнам ще си сътрудничат за преодоляване на недостига на кадри Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница
Русинова се срещна с посланика на Виетнам в България Доан Туан Лин по повод встъпването му в длъжност. По време на разговора бяха
обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между двете страни в сферата на труда и социалната политика. Основен
акцент беше поставен върху състоянието на пазара на труда, възможностите за професионално обучение на работещи и заети с цел
повишаване на квалификацията, знанията и уменията на работната сила. Заместник-министър Русинова посочи, че едно от основните
предизвикателства пред пазара на труда в България е преодоляването на недостига на подготвени кадри. Тя представи предприетите от
правителството мерки за преодоляване на проблема и запозна посланик Лин с промените в Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност за облекчаване на вноса на кадри от страни извън ЕС.
На база на тази правна рамка и при проявен интерес от българските
работодатели към определен тип работници от трети страни Министерството на труда и социалната политика работи по сключването на
двустранни спогодби за трудова миграция, каза Русинова. Тя добави, че те са добър механизъм, който от една страна гарантира
осигуряването на подходящи служители за българските работодатели, а от друга - дава гаранция за правата и добрите условията на труд за
чуждите работници в България.
По време на срещата посланик Доан Туан Лин подчерта, че в работата си ще акцентира върху засилването
на икономическите връзки между държавите и вноса на работна ръка. Той цитира данни, според които над 150 000 виетнамци работят в
чужбина, като 1600 от тях са в Европа. В края на 2018 г. в България има 50 работници от Виетнам. 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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