 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: Над 8000 лица ще бъдат обучени през 2019 г. със средства от държавния бюджет Над 8000 лица ще бъдат обучени със средства на
държавния бюджет през 2019 г. в нови професионални компетентности по заявка на работодателя. Това заяви министърът на труда и
социалната политика Бисер Петков при откриване на кръгла маса за дуалното и професионалното образование „Знам, мога, богат съм и
щастлив“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Министерството на труда и социалната политика се стреми да отговори на
прогнозите за търсене и предлагане на кадри на пазара на труда и да улесни избора за професионална реализация. Изискванията към
уменията на работната сила непрекъснато нарастват и затова е нужно образованието и обучението да не приключват с напускането на
университета, а да продължават през целия живот, посочи министър Петков. За целта министерството разработва уеб базирана
информационна система, чрез която всеки ще може да направи справка по предварително зададени критерии каква е реализацията и
средната работна заплата за съответна икономическа дейност, група професии, степен на образование. Прогнозите на МТСП за пазара на
труда до 2032 г. показват, че се очаква да има недостиг на кадри със средно професионално образование. EN ISO 9001:2015
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