 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 Лазар Лазаров представи мерките за пазара на труда пред работодатели в Кюстендил Заместник- министърът на труда и
социалната политика Лазар Лазаров направи работно посещение в Кюстендил, където обсъди с представители на Българската асоциация за
текстил, облекло и кожи мерките на Министерство на труда и социалната политика за подобряване на пазара на труда и преодоляване на
недостига от работна сила. По време на срещите си с работодателите зам.-министър Лазаров се запозна с проблемите на предприятията в
региона и предложи мерки за справяне с тях. Той представи различни програми, по които фирмите могат да кандидатстват, за да бъдат
подпомогнати с държавно финансиране за подготовка и наемане на необходимия им персонал. Всички политики на МТСП са насочени
към осигуряване на работа за хората. За следващия програмен период се очаква България да получи със 70% повече средства от
Европейския социален фонд, така че в подобни срещи ще набележим проблемите и ще работим за тяхното разрешаване, каза зам.-министър
Лазаров. През деня той посети две предприятия от шивашката индустрия. В първата фирма за производство на панталони работят около
130 души. Втората е за производство на ризи и в нея са заети 180 работници. В разговорите участваха и зам.-изпълнителният директор на
Агенцията по заетостта Татяна Пашинова и Кремена Калчева, главен директор на Главна дирекция "Услуги по заетостта". EN ISO
9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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