 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 Рубрики Програма и
приоритети Календар Предстоящо Новини Интервюта Галерия Приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС От 1 януари
2018 г. България официално пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. В програмата за председателството си
страната ни е очертала четири основни приоритета. Те са свързани с намирането на консенсусни решения на големите предизвикателства
пред Общността и изграждането на стабилна, сигурна и солидарна Европа. България ще работи за по-доброто бъдеще на ЕС и младите
хора чрез постигане на икономически растеж и социално сближаване. Вторият приоритет - Стабилност и сигурност в силна и единна
Европа, е свързан с изграждането и прилагането на ефективни механизми за повишаване на сигурността на гражданите на ЕС. Българското
председателство ще фокусира усилията си и върху създаването на европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани. Четвъртият
приоритет е цифровата икономика и уменията на бъдещето.
В областта на заетостта и социалната политика България ще постави няколко
основни теми в центъра на европейските дебати през първото полугодие на 2018 г. Първият приоритет в тази сфера е очертаването на
визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места. Страната ни ще постави
акцент върху младежката заетост и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и
заетостта. Фокусът на Българското европредседателство ще е насочен и към търсенето на възможности за подкрепа от Европейския
социален фонд след края на програмния период 2014-2020 г. Целта е да се намерят ефективни решения за повишаване на растежа и
гарантиране на устойчиви работни места, засилване на социалното приобщаване и борба с бедността. Приоритет ще е и темата за
интеграцията на хората с увреждания като пълноправни членове на обществото. Политиките за ранно детско развитие също ще са сред
основните акценти в европейските дебати. Дискусиите по тази тема са в съответствие с приоритетите за намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване чрез подкрепа за семействата и децата от най-ранна възраст. 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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