 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
Таджикистан обмениха опит в политиките на пазара на труда и професионалното образование Експерти от България и Таджикистан
обмениха опит в сферата на политиките на пазара на труда и професионалното образование. Посещението на чуждестранната делегация
днес в Министерството на труда и социалната политика е в рамките на проект техническа помощ по линия на ЕС за изучаване на опита на
българските институции в подготовката на работната сила за пазара на труда. Срещата бе открита от заместник-министъра на труда и
социалната политика Лазар Лазаров. В изказването си той постави акцент върху ролята на социалния диалог и социалните партньори при
формирането на политиките и мерките по заетостта и професионалното обучение и квалификация. Повишаването на качеството на
работната сила чрез обучение е основен приоритет на политика по заетостта в България, подчерта заместник-министър Лазаров. По
неговите думи през настоящата година със средства от държавния бюджет ще се осигури заетост на над 16 500 лица и обучение на повече
от 11 400 лица. Приоритетни целеви групи на активната политика на пазара на труда са продължително безработните лица и безработните
лица без професионална квалификация. През 2019 г. продължават положителните тенденции на пазара на труда - заетостта нараства, а
безработицата продължава да намалява, отбеляза зам.-министър Лазаров. По данни на Агенция по заетостта през април безработицата в
страната е 5,6%, като намалява с 0.8 п.п. спрямо април 2018 г. Регистрираните безработни лица в бюрата по труда са 184 426. Българските
експерти поставиха фокус върху Националния план за действие по заетостта и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Те
представиха възможностите за обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, както и обучение на
работното място под формата на стажуване, чиракуване, дуално обучение. На база на изготвени от МТСП средносрочни и дългосрочни
прогнози те дадоха препоръки на чуждестранните си колеги за развитието на политиките по заетостта. EN ISO 9001:2015
"Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014
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