 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
Германия подписаха двугодишна Работната програма за сътрудничество в областта на труда и социалната политика Заместник-министърът
на труда и социалната политика Зорница Русинова и Ролф Шмахтенберг, постоянен държавен секретар на Министерството на труда и
социалните въпроси на Германия, подписаха двугодишна Работната програма за сътрудничество в областта на труда и социалната
политика, обхващаща периода 2019-2020 г. Документът е доказателство за продължаващото отлично партньорство и създаване на нови
възможности за неговото разширяване и укрепване между двете министерства. По време на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани
със заетостта, професионалната квалификация, пазара на труда, управление и използване на средствата от Европейския социален фонд,
прилагане на регламентите на ЕС в областта на координация на системите за социална сигурност. Акцент беше поставен и върху
социалното подпомагане и социална интеграция, равните възможности за хората с увреждания, трудовото право, безопасността и
здравеопазването при работа.
Шмахтенберг подчерта високите резултати, постигнати по време на Българското председателство на Съвета
на ЕС в областта на заетостта и социалната политика. 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

3

Страница: 1 от 1

