 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: . Българогерманският център за професионално обучение с награда за качество на интелектуалните продукти Държавното предприятие „Българогермански център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) към Министерството на труда и социалната политика за втори път получи
наградата „Die EUROPA”, която този път бе присъдена за качеството на интелектуалните продукти, трайността на резултатите и тяхното
активно разпространение и използване в практиката. Тя се връчва от Германската фондация за професионално обучение „Адалберт Китче“
и Европейската асоциация на институции за професионално обучение, а тържествената церемония тази година се състоя в Братислава.
Поредната награда показва, че ДП БГЦПО непрекъснато повишава качеството на своя потенциал да работи за иновации в системата за
професионално обучение на възрастни чрез трансфер на добри практики и положителен опит на водещи обучаващи институции в Европа,
разработване на концепции, методики, ръководства и програми, каза изпълнителният директор на центъра д-р Любов Попова. Това е втора
награда за Българо-германския център, след като през 2015 г. получи приза за актуално съдържание и силна социална насоченост на
проекта „Шанс за младежи в риск на пазара на труда“, осъществен с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси“. EN ISO 9001:2015
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