 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 Предстоящо Програма и
приоритети Календар Предстоящо Новини Интервюта Галерия Предстоящо Конференция за Европейския стълб на социалните права ще се
състои на 27 юни в София Пленарна среща на Комитета на старшите инспектори по труда ще се състои на 22 и 23 май в София
Неформален Съвет по заетост и социална политика ще се проведе на 17 и 18 април в София Международна конференция на тема
„Бъдещето на труда“ Проект на програма на Конференция на високо равнище "Бъдещето на труда: Подход, основан на жизнения цикъл"
Международна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема “Инвестиции в хората – пътят напред“ ПрограмаМеждународна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема “Инвестиции в хората – пътят напред“ Заседание на
Групата на високо ниво по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете ще се проведе в периода 31 януари – 1 февруари в София
Церемония по награждаване на европейски организации на тема „Да оценим опита на хората с деменция“
EN ISO 9001:2015
"Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014
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