 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 Телефон за сигнали за
корупция Телефон за сигнали за корупция У В А Ж А Е М И
Г Р А Ж Д А Н И, 0800-11- 617 e безплатен телефон на Министерството на
труда и социалната политика, на който може да изпращате сигнали за конкретна корупционна проява на служител в МТСП,
изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика и териториалните им поделения. Вие може да подадете сигнал за
корумпиран служител, но задължителното условие е обаждането да не е анонимно. Телефонът работи 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата. За да разгледаме Вашия сигнал, трябва да съобщите Вашите имена, адрес и телефон за обратна връзка. Подавайте сигнали за
корупция, които са свързани само и единствено със служители от министерството, изпълнителните агенции към министъра на труда и
социалната политика и териториалните им поделения. Подавайте сигнали, които са констатирани лично или имате документи, доказващи
конфликт на интереси. Подавайте сигнали на телефон 0800-11- 617, които наистина са по темата "КОРУПЦИЯ"! Ако сигналът Ви за
корупция не е свързан с Министерството на труда и социалната политика, а засяга друго звено от държавната администрация, същият ще
бъде препратен на компетентните органи в 7-дневен срок от постъпването му. Няма да бъдат проверявани сигнали, които НЕ СА
СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА "КОРУПЦИЯ”. Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпращате и доказателства за откритите от Вас нарушения, като
прикачите Вашия файл във Формата за подаване на сигнал за корупция. Форма за подаване на сигнал за корупция EN ISO 9001:2015
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