 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 Лазаров: Цифровата трансформация, дигитализацията и новите форми на заетост са ключови елементи за бъдещето на труда
Цифровата трансформация, дигитализацията и новите форми на заетост са ключови елементи, свързани с бъдещето на труда. Темата бе
сред водещите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.. За успешната реализация на политиките на пазара на
труда трябва да се отчетат ролята на социалните партньори и конструктивния тристранен диалог. Това отбеляза зам.-министърът на труда и
социалната политика Лазар Лазаров на семинар за информационните и комуникационните технологии, организиран от КНСБ.
Предвиденият ресурс за мерки за заетост и социално сближаване през новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ (ОПРЧР) ще бъде почти двоен, , отбеляза зам.-министър Лазаров. Със средства от държавния бюджет по Националния
план за действие по заетостта и ОПРЧР бяха подкрепени редица програми за обучения по дигитални компетентности и ключови умения,
напомни той. Експертите прогнозират, че дигитализацията на икономиката ще създаде нови бизнес възможности, свързани с повишена
производителност и растеж на труда. Очакват се големи промени в естеството на работа и разпределението на работните места между
секторите. Това от своя страна ще повиши ползите за работниците, но и ще доведе до нови предизвикателства, свързани с безопасността и
здравето при работа, смятат специалистите от МТСП. 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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