 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 Султанка Петрова Зорница
Русинова Лазар Лазаров Султанка Петрова Валентина Чикова Султанка Петрова СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА Заместникминистър на труда и социалната политика Като заместник-министър на труда и социалната политика Султанка Петрова ще организира и
координира дейността на министерството в областта на доходите от труд и жизненото равнище, социалната икономика, демографската
политика, корпоративната социална отговорност и планирането. Тя ще отговаря за дейността на дирекция "Стратегическо планиране и
демографска политика", както и за Националния институт за помирение и арбитраж. Султанка Петрова е доктор на педагогическите науки.
Притежава магистърска степен по „Начална и предучилищна педагогика” от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където се
дипломира като специалист по „Социални дейности”. Завършила е и Полувсшия медицински институт за подготовка на здравни кадри
„Йорданка Филаретова”. През 2002 г. се присъединява към ПП ВМРО – Българско национално движение, а на следващата година оглавява
Националната женска организация на партията. Член е на Македонския научен институт. Инициатор е на редица културни и обществени
прояви при отбелязването на исторически дати и празници. На изборите през 2014 г. е избрана за народен представител в 43-тото Народно
събрание. От началото на 2009 г. до месец октомври 2014 г. е председател на Управителния съвет на Балканския център по безопасност на
храните. От 1984 г. до края на 2008 г. работи като здравен инспектор в Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве. Социалната ангажираност и активната благотворителна дейност на Султанка Петрова е насочена предимно към деца,
лишени от родителска грижа и възрастни хора. Активно е работила с неправителствения сектор при намирането на решения на социални и
здравни проблеми, демографската катастрофа, образованието, бедността, безработицата сред младите хора и др. Владее английски и руски
език. 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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