 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 В МЕДИИТЕ По-ниска
януарска пенсия: Хората с инвалидна добавка ще получат новите помощи до 15 февруари БТВ, предаването „Тази сутрин“, 7.01.2019 г.
Водещ: Здравейте и Честита нова година! Бисер Петков: Здравейте! Водещ:Защо се наложи тази трансформация? Бисер Петков: Това
произтича от влезлия в сила от 1 януари Закон за хората с увреждания, който предвижда нова месечна финансова подкрепа за всички хора с
трайни увреждания – пълнолетни лица, които са над 18 г. В тази месечна финансова подкрепа, която ще бъде в по-висок размер и ще се
актуализира годишно, защото е обвързана с линията на бедност, влиза и тази добавка. Това са изплащаните към друг вид пенсия социални
инвалидни пенсии в 25 процентен размер. Водещ: Много хора според мен ще са притеснени, защото няма и да са роще Вижте всички
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ 2019-01-18-Проектът на Стратегията за активен живот на възрастните хора е публикуван за обществено обсъждане
още2019-01-18-МТСП организира кариерни форуми за връщане на българи от чужбина още2019-01-18-Зам.-министър Петрова представи
постигнатото от България за приложение на Европейския стълб на социалните права още2019-01-17-44 323 безплатни годишни е-винетки
са вече издадени на хора с увреждания още2019-01-16-Правителството прие Национален план за действие за насърчаване на
равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г. още Вижте всички ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ Отговор на въпрос от Кристина
Сидорова и Теодора Халачева от „БСП за България“ относно финансовата обезпеченост в Център на настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания – гр. Габрово Виж още КАЛЕНДАР . ВИДЕО 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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