 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: . НСТС
отбеляза 100-годишнината на Международната организация на труда Преодоляването на предизвикателствата, свързани с бъдещето на
труда, увеличаването на инвестициите в уменията на работната сила, създаването на ефективна система за учене през целия живот и на
условия за достоен труд като средство за намаляване на бедността бяха основните теми, които бяха обсъдени по време на тържественото
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество по повод 100-годишнината на Международната организация на труда. По
време на форума, който се проведе днес в Министерския съвет, беше обсъден и приносът на България към дейността на МОТ и
устойчивостта на тристранния диалог в страната.
Правителството на България, българските синдикати и работодатели ще сътрудничат с
Международната организация на труда по решаване на проблемите на бъдещето на труда, каза министърът на труда и социалната политика
Бисер Петков в изказването си. Като най-големи предизвикателствата той очерта прогнозирането на тенденциите на пазара на труда в
контекста на цифровизацията и мобилността на работната сила, както и необходимостта от придобиване на подходящи знания и умения,
които да отговорят на потребностите от бъдещи работни места. Инвестициите в развитието на способностите на човека, институциите на
труда и достойна и устойчива заетост са ключови. Социалните и икономическите ползи трябва да стигнат до всички хора, като успехът на
всяка политика трябва да се оценява с оглед на въздействието върху най-уязвимите, каза министър Петков. Той подчерта, че България е
ратифицирала 101 конвенции на МОТ и по този показател се нарежда на 10-о място сред 187 държави-членки на организацията. В
събитието участва Маурицио Буси, заместник-регионален директор на МОТ за Европа и Централна Азия, който представи доклад на
Глобалната комисия на МОТ за бъдещето на труда. В изказването си той акцентира върху увеличаването на инвестициите в уменията на
хората и в разработването на активна политика на пазара на труда, която да подготвя хората за динамичните промени в света на труда.
В
тържественото заседание участваха бивши председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество, бивши министри на труда и
социалната политика, представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. 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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