 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 Архив от дата: . Първият
доклад на България по изпълнението на Конвенцията за правата на хората с увреждания беше представен в ООН Първият национален
доклад на България по изпълнение на задълженията по Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН беше представен по време
на 20-та сесия на Комитета по правата на хората с увреждания. Форумът се състоя на 3 и 4 септември в Женева, Швейцария. Делегацията
на България беше ръководена от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. В нея участваха
представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на
правосъдието, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на външните работи и Постоянното
представителство на България в Женева.
В изказването си Минчо Коралски подчерта, че докладът е подготвен по прозрачен начин с
активното участие на всички органи и институции, занимаващи се с правата на човека, включително неправителствени организации.
Адаптирането на българското законодателство към изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания е продължителен
процес и неговото успешно протичане предполага активното включване и сътрудничество с неправителствени организации и хора с
увреждания на всеки един етап на планиране на мерки, тяхното обсъждане, приемане, прилагане и мониторинг, добави той. С цел
подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното
пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането на техните правата във всички
политики е приета и се изпълнява Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г. Документът е разработен в изпълнение на
националните ангажименти по прилагане на Конвенцията, каза още Минчо Коралски. 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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