 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: .
Международната организация на труда отбелязва 100-годишния си юбилей Започна 108-та сесия на Международната конференция на
труда, която ще отбележи кулминацията на честванията по случай 100-годишнината на Международната организация на труда (МОТ) в
Женева, Швейцария.
Българската делегация в заседанието се ръководи от заместник министър-председателя по икономическата и
демографската политика и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Марияна Николова. В нея ще участват
министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и заместник-министър Зорница Русинова.
По време на сесията ще бъде приет
заключителен документ във връзка със 100-годишнината на МОТ, както и нов стандарт на организацията за премахване на насилието и
тормоза в света на труда. По време на конференцията ще бъдат проведени и тематични дискусии и събития, посветени на бъдещето на
труда. Сред въпросите, които ще се обсъждат на форума в Женева, са създаването на международен стандарт за премахване на насилието и
тормоза в света на труда, както и изготвяне на Заключителен документ във връзка със 100-годишнината на Организацията. Ще се проведат
и тематични дискусии и събития, свързани с въпроса за „Бъдещето на труда“. 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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