 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 Кой може да кандидаства
Управителен съвет Какво финансира фондът Кой може да кандидаства Ред за отпускане на средствата Критерии за оценка на проектите
Декларации по ЗПУКИ Кой може да кандидаства Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми за подобряване условията
на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни материали и
организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички юридически лица,
отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд. За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за
подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост имат право да кандидатстват юридически
лица, които отговарят на изискванията, посочени в Наредба №1 от 23.03.2006г. Възстановените средства от Фонд "Условия на труд" имат
характер на минимална помощ по Регламент (ЕС) 1407/2013 и по смисъла на Закона за държавните помощи с произтичащите от това
помощи се предоставя на Министъра на финансите за публикуване в Регистъра на минималните помощи на Министерството на финансите.
За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести имат право да кандидатстват само лечебните заведения, които
отговорят на изискванията регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г. За финансиране разработването на нормативни актове, правила,
норми и изисквания могат да кандидатстват министерства и ведомства. 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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