 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 Информационен ден 20 май
2009 г. Информационен ден 20 май 2009 г. Допълнителна информация Одобрени проекти на бенефециенти Въпроси и отговори
Информационен ден 20 май 2009 г. Информационен ден по Годишната програма 2007 на ЕИФ На 20 май 2009 г. в МТСП се проведе
Информационен ден (ИД) по Годишна програма 2007 (ГП 2007)) на Европейския интеграционен фонд, организиран от дирекция „Свободно
движение на хора, миграция и интеграция” – Отговорен орган по ЕИФ за България (Д „СДХМИ”). ИД бе открит от г-жа Лиляна Станкова ръководител на Отговорниня орган по ЕИФ за България, директор на Д „СДХМИ”, След откриването на ИД представители на
Д "СДХМИ"
изнесоха две презентации относно Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни и стартиралата Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ГП 2007 - BG EIF2007/01, както следва: Презентация 1 - законодателна рамка и основни цели на
ЕИФ, органи за управление на ЕИФ за България, Многогодишна програма 2007-2013 (основни характеристики) и Годишна програма 2007
на ЕИФ за България; Презентация 2 - основни и специфични цели на Схемата BG EIF2007/01 „Интегрирана схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката
за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждането на капацитет за реализация на тези дейности”,
компоненти и финансови параметри на схемата, условиятза кандидатстване, допустимост на разходите, допустимост на дейностите и
допустимост на кандидатите. В рамките на работната сесия на ИД членовете на екипа по ЕИФ в МТСП отговориха на поставените от
участниците в ИД въпроси, касаещи кандидатстването по схемата за предоставяне на БФП BG EIF2007/01. ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН 20
МАЙ 2009 Г. : 15.7.2009 г. 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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