 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 Поща Поща Електронна
поща Лице в лице (приемна) "Горещ" телефон Поща Адрес за кореспонденция с Министерството на труда и социалната политика:
София 1051 ул. Триадица №2 Факс: 02 988 44 05 Важно за кореспонденцията с гражданите и юридическите лица! Администрацията на МТСП
може да Ви върне отговор по посочения от Вас начин и на посочения от Вас адрес, ако административната услуга позволява това: * Чрез
лицензиран пощенски оператор, ако сте декларирали във Вашето заявление, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при
получаването на пратката: -като вътрешна препоръчана пощенска пратка -като вътрешна куриерска пратка -като международна
препоръчана пощенска пратка * Чрез Ваше явяване в приемната на Министерството - Центъра за информация и услуги * Чрез писмо по
електронен път на посочена от Вас електронна пощa * Чрез обикновена поща - със или без обратна разписка, доставена от лицензиран
пощенски оператор За справки относно подадени заявления от граждани и юридически лица - тел. 02 8119 412, 02 8119 413 в Звеното за
административно обслужване При Ваше желание, след като ползвате нашите услуги - попълнете и ни изпратете: * Анкетната карта за
обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване или * Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение
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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