 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: . МТСП
организира информационен ден за българи в Мадрид Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организира информационен
ден за българската общност в Мадрид, Испания, който се проведе на 18 май. По време на събитието сънародниците ни бяха запознати с найновите тенденции в областта на социалното и осигурително законодателство, тенденциите на пазара на труда в България и политиките на
държавата по отношение на различни групи бенефициенти. В информационния ден участва заместник-министърът на труда и социалната
политика Зорница Русинова. Тя представи последните данни за пазара на труда в България: ниво на безработица, търсени професии и
предложения на български работодатели, нови инвестиции на български и чуждестранни компании. Русинова запозна аудиторията и с
мерките и програмите на МТСП, финансирани от държавния бюджет и по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси“, насочени към
младежи, безработни, лица пред пенсия, трайно безработни лица. По време на събитието експерти от Националния осигурителен институт,
Националната агенция за приходите и ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси към посолството на България в Мадрид
информираха гостите по теми, свързани с обмена на данни по европейските регламенти, както и с въпроси, свързани със здравното
осигуряване и здравноосигурителния статус на пребиваващите в чужбина български граждани. В събитието участва и посланика на
България в Испания Иван Кондов. 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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