 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: . МТСП
представи Стратегията за активен живот на възрастните хора на семинар Експерти от Министерството на труда и социалната политика
(МТСП) представиха акценти от Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030) по време на
обучителен семинар.
Целта на стратегическия документ е да създаде условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез
осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото. Сред основните
приоритети са насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта, на участието в обществото, в сферата на
самостоятелния живот и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на регионално и национално ниво, заяви Златина
Найденова, държавен експерт в отдел „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в МТСП.
По данни на
Националния статистически институт в края на 2018 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 493 119 или 21,3% от населението на
страната. Това е с 0,3 на сто повече спрямо предходната 2017 г. Най-висок е делът на възрастното население в областите Видин, Габрово и
Кюстендил. Най-нисък е делът в областите София и Варна. Участниците в семинара посетиха завода на „Победа“ АД в Бургас, където се
запознаха с политиките на предприятието за пълноценно използване на опита, знанията и уменията на по-възрастните служители. Заводът е
сред водещите работодатели в региона и осигурява заетост на над 400 души, от които 28% са на възраст над 55 години.
Доцент Георги
Бърдаров запозна участниците в семинара с демографската ситуация в България и останалите страни в Европа. Според него
предизвикателствата в тази област у нас са свързани предимно с липсата на младо активно поколение и високата смъртност, а не на ниска
раждаемост. По думите му трябва да се обърне сериозно внимание на образованието, което да се пригоди за 21 век, за да отговаря на
нуждите на пазара на труда.
Презентация изнесе и председателят на Балканския институт по труда и социална политика Иван Нейков,
който отбеляза, че една втора от хората, родени след 1 януари 2018 г., ще доживеят 100-годишна възраст. На всеки 10 години
продължителността на живота се увеличава с 2 години.
По време на семинара беше представена и дейността на държавно предприятие
„Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО), чиято целева група са възрастни учащи – лица над 16 години, които
са извън училищната система на образование. От 2012 г. до юни 2019 г. около 19 000 лица са преминали различни форми на обучение.
Петте клона на предприятието имат определена специализация: строителство, заваряване и дървообработване/мебелостроене в Плевен,
компютърни и икономически професии в Пазарджик, металотехника, инсталации, автомобила и ортопедична техника в Стара Загора,
морски туризъм в Царево и зимен туризъм в Смолян, каза д-р Любов Попова, изпълнителен директор на ДП БГЦПО. EN ISO 9001:2015
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