 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: .
Вицепремиерът Марияна Николова и министър Бисер Петков посетиха дома за възрастни хора в квартал Горна баня Заместник-министър
председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова и министърът на труда и социалната политика Бисер
Петков посетиха дом за възрастни хора в квартал Горна Баня.Двамата разговаряха с живущите в дома както и с екипа, който се грижи за
тях. Вицепремиерът Николова изрази удовлетворение от работата на персонала за милосърдието и грижите, които полага за живущите в
дома. "Тук сме защото сме призвани да се грижим както за децата така и за нашите майки и бащи. Най-важното в този процес е да
съхраним достойнството на старите хора.“ каза заместник-министър председателят. Тя пожела здраве, уют и хората да се чувстват добре в
домашна обстановка. Министър Петков също поздрави възрастните хора с наближаващите празници. „Вие сте сребърният капитал на
България. Министерството на труда и социалната политика ще продължи да разработва мерки за поощряване на активния живот на
възрастните хора, за да може техният потенциал да се използва пълноценно“, каза министър Петков. „Чрез новото законодателство в
областта на социалните услуги ще се създадат възможности за по-добри условия, качествени грижи и по-пълноценен живот на
потребителите на домовете за стари хора. Те няма да се закриват и ще продължат да функционират в бъдеще като социална услуга“, добави
министър Петков. 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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