 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 "Горещ" телефон Поща
Електронна поща Лице в лице (приемна) "Горещ" телефон "Горещ" телефон
безплатния телефон
0 800 88 001 Вие получавате бърза и изчерпател
компетентността на министъра на труда и социалната политика, и дейностите, администрирани от Министерството на труда и социалната
политика и на агенциите – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика. Ние гарантираме точни,
ясни и кратки отговори – всеки работен ден, от 8.00 до 18.30 часа – по повод на: * искане за консултация в областта на: социалните помощи
социалните услуги за възрастни интеграцията на хората с увреждания заетостта и безработицата трудовото право и общественото
осигуряване безопасността и здравето при работа европейското социално право и международните трудови спогодби подкрепата за детето
и семейството свободното движение на работници, миграция и интеграция социални схеми по Оперативната програма „Развитие на
човешките ресурси” програми, проекти и мерки, финансирани от държавния бюджет. * подаване сигнали и оплаквания по трудовоправни и
социални проблеми, включително и по осъществяването на предлаганите над сто услуги от агенциите и МТСП. Получените сигнали
предоставяме за проверка на компетентната администрация към министъра на труда и социалната политика. В случай че се обадите извън
работното ни време, Вие можете да заявите своето питане на запис - след неговото прослушване ние ще се свържем с Вас между 8.00 и
18.30 часа. Търсете ни и във фейсбук на: https://www.facebook.com/Call.center.for.information/ - Кол център на Министерство на труда и
социалната политика. Разчитайте на нас, екипa на Центъра за обаждания (кол центъра) на МТСП! Очакваме Ви! ***
При Ваше желание,
след като ползвате нашите услуги "Горещ телефон", в приемната намерете и попълнете или оттук - изтеглете, 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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