 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: . Зам.министър Петрова откри работна среща за социалните права на гражданите в ЕС Заместник-министърът на труда и социалната политика
Султанка Петрова откри днес в София работна среща за правата на гражданите съгласно Европейския стълб на социални права (ЕССП). В
изказването си тя направи преглед на постигнатото до момента и очерта предизвикателствата пред условията на труд, политиката по
доходите, социалния диалог и бъдещето на труда. Европейският стълб на социалните права бе една от приоритетните теми по време на
българското председателство на Съвета на ЕС. Неговата цел е да допринесе за социалния напредък чрез подкрепа за справедливи и добре
функциониращи пазари на труда и социални системи, напомни Султанка Петрова. По нейните думи България подкрепя засилването на
социалното измерение на Европа и трудовото законодателство в страната гарантира правата на работниците и служителите в много голяма
степен. Промените на пазара на труда, предизвикани от дигиталната трансформация, поставят по-високи изисквания към характеристиките
на работната сила. Почти всички професии изискват умения за работа с информационни и комуникационни технологии, подчерта зам.министър Петрова. Тя напомни, че българското правителство прие пакет от социални закони (Закон за предприятията на социалната и
солидарна икономика, Закон за хората с увреждания, Закон за социалните услуги), насочени към насърчаване на интеграцията на рисковите
групи. В работата си Министерството на труда и социалната политика остава ангажирано с политиките, фокусирани върху дългосрочно
безработните лица и повишаване на доходите и жизнения стандарт на населението. 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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