 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 участва в 108-та сесия на Международната конференция на труда Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков
участва в 108-та сесия на Международната конференция на труда, която отбелязва кулминацията на честванията по случай 100годишнината на Международната организация на труда (МОТ) в Женева, Швейцария.
По време на форума бяха проведени тематични
дискусии и събития, посветени на бъдещето на труда. Представен беше докладът „Да работим за по-светло бъдеще“, изготвен от
Глобалната комисия по бъдещето на труда на МОТ. Документът акцентира върху неотложността на настъпващите промени в областта на
труда и представя идеи за това как следва да се управляват и използват тези промени.
В изводите на доклада се посочва, че благодарение
на технологичния напредък ще бъдат създадени нови работни места, но от друга страна, днешните умения няма да съответстват на
работните места в утрешния ден. Работни места ще изчезнат, поради стесняване на отрасли с високи нива на въглеродни емисии и
ресурсоемки промишлености.Докладът призовава както правителствата, така и организациите на работодателите и на работниците да се
възползват от възможностите, които се откриват от трансформациите, за да изградят по-добро бъдеще и да обезпечат икономическа
стабилност, равни възможности и социална справедливост. В рамките на конференцията министър Петков проведе двустранни срещи, по
време на които бяха обсъдени теми, свързани с развитието на пазара на труда под влиянието на дигитализацията на работните места и
необходимостта от подобряване на уменията на работната сила като ключов фактор за постигането на икономически растеж.
В рамките на
сесията беше приет текстът на Конвенция на МОТ за прекратяване на насилието и тормоза в света на труда. Българската делегация за
заседанието беше ръководена от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и председател на
Националния съвет за тристранно сътрудничество Марияна Николова. 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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