 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: . МТСП
организира конкурс за национална награда за социални иновации Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за
Национална награда за социални иновации. Основна цел на инициативата, която се организира за трета поредна година, е да се насърчи
развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество. По този начин ще се повиши
видимостта и ролята на социалните предприятия. Ще бъдат отличени социални предприятия, кооперации, образователни и научни
институции и организации в сектора на социалната икономика. През настоящата година конкурсът се обявява за категориите: социални
иновации, свързани със заетост; социални иновации, свързани със социално включване; социални иновации, свързани с предоставяне на
социални продукти и услуги. Ще бъдат връчени до три награди - първа, втора и трета (почетен плакет). Крайният срок за кандидатстване е
17.30 часа на 12.10.2018 г. Предложенията се подават на следния електронен адрес: si_nagrada@mlsp.government.bg. До участие се допускат
физически лица, граждани на България и юридически лица, регистрирани в България. Кандидатите трябва да представят следните
документи: формуляр за кандидатстване (по образец); декларация (свободен текст), с която се удостоверява оригиналността на идеята.
Подробности за конкурса можете да откриете на следния адрес: http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 EN ISO 9001:2015
"Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014
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