 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 участва в Съвета на ЕС по заетост и социална политика Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар
Лазаров участва в Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, който се проведе
в Брюксел. Основна тема по време на дискусията беше икономиката на благоденствието. Считам, че чрез издигането на тази тема като
приоритет ще се подпомогне бъдещото развитие на европейския социален модел. Добавената стойност е именно в постигането на
икономика на благосъстоянието чрез прилагане на всеобхватен подход в различни области - социална сфера, заетост, равенство между
половете, здравеопазване и образование, каза заместник-министърът. Той обясни, че общите усилия за постигане на възходящо социално и
икономическо сближаване ще направят европейския модел готов да отговори на предизвикателствата на бъдещето. Приетият наскоро
Стратегически дневен ред на ЕС за периода 2019-2024 г. е добра основа, върху която ще можем да надграждаме политиките за
икономическо благосъстояние. Имаме необходимия набор от инструменти - Европейския стълб на социалните права и Европейския
семестър, обясни Лазаров.
В изказването си заместник-министърът подчерта, че за постигане на целите в тази насока е необходимо да
обърнем внимание и на размера на инвестициите в човешкия капитал във всяка една област, защото това е залог за създаване на условия за
устойчив и дългосрочен икономически растеж и намаляване на неравенството. Като пример в България той изтъкна прилагането на
всеобхватен подход по отношение на благосъстоянието, поставящ фокус върху достойното приобщаване на уязвимите групи на пазара 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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