 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: Намаляването на рисковете на работното място е приоритет на МТСП Намаляването на рисковете на работното място и на броя на
пострадалите и загиналите при трудови злополуки е основен приоритет на Министерството на труда и социалната политика. Безопасността
и здравето при работа винаги са били и ще продължават да бъдат основна цел на социалната политика, тъй като те са от ключово значение
за подобряване на качеството на работните места и условията на труд, за насърчаване на конкурентоспособността и производителността на
икономиката, за устойчивостта на системите за социална сигурност. Това каза министър Бисер Петков при отбелязването на Световния ден
на безопасността и здравето при работа.
Той подчерта, че всяка трудова злополука и професионална болест са предотвратими, ако се
вземат навременни мерки. В тази връзка, повече от всякога е необходимо да продължават съвместните усилия на работодатели, синдикати
и правителство за гарантиране на справедливи и достойни условия на труд и равни възможности. Необходими са и активни действия за
адаптиране на защитата на безопасността и здравето на работещите към промените, породени от новите форми на работа и организация на
труда, каза още министър Бисер Петков. Той поднесе венец пред паметника на загиналите на работното място пред централата на КНСБ
заедно със заместник-министър Лазар Лазаров. 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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