 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 Категории: Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” Трудово право Обществено осигуряване Социални помощи Социални услуги Заетост и
безработица Безопасност и здраве при работа Свободно движение на работници, миграция и интеграция Подкрепа за детето и семейството
Интеграция на хората с увреждания Европейско и международно социално право Търсене във "Въпроси и отговори" Задайте въпрос .
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Чрез рубриката ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ можете да зададете въпрос - само на кирилица - или да се
информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е
Министерството на труда и социалната политика. Информация за отговор на зададен въпрос (отново в режим оn-line) Вие получавате чрез
търсене по интересуваща Ви дума или фраза. Отговорът се намира и по името на лицето, задало въпроса. Срокът за публикуване на
отговора е до 14 дни от подаването, а в случаите, когато е необходимо изготвянето на специализирано становище, отговорът е – до 30 дни.
В а ж н о ! На граждани, задали въпроси извън тематиката и компетенциите на съответната рубрика, се изпраща отговор с насочване към
съответната рубрика или институция, към която следва да се обърнат. Експертите не отговарят на текстове, в които има: * становища,
мнения и предложения; * коментари, несъдържащи конкретен въпрос; * обидни или нецензурни изрази; квалификации, расистки
определения или заплахи и други подобни. Преди да зададете своя въпрос, вижте разпределението на темите в рубриките, според което
експертите на МТСП дават своите отговори, натискайки Т У К Категория: Моля, изберете категория! Трудово право Обществено
осигуряване Социални помощи Социални услуги Заетост и безработица Безопасност и здраве при работа Свободно движение на работници,
миграция и интеграция Подкрепа за детето и семейството Интеграция на хората с увреждания Европейско и международно социално право
Име и фамилия: E-mail: въведете, ако желаете да Ви изпратим отговора на зададения от Вас въпрос. Въпрос: EN ISO 9001:2015
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