 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: . 38 проекта
за подобряване на обществената и социална инфраструктура ще се финансират по „Красива България“ през 2019 г. 38 проектни
предложения са одобрени за финансиране през тази година по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната
политика. Това реши Управителният съвет на програмата по време на днешното си заседание.
Проектите са за подобряване на
обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги. От тях 36 са на общини, а 2 са на областни администрации. С
реализирането им ще се обновят и ремонтират детски ясли и градини, читалища, два културни дома, обреден дом, поликлиника,
медицински център. С пари по програмата ще се реновират и два социални патронажа, млечна кухня, центрове за настаняване от семеен
тип.
Общата стойност на одобрените проекти е 8,2 млн. лв. От тях 3,3 млн. лв. са осигурени по проект „Красива България“, а останалата
част е съфинансиране от бенефициентите.
Очаква се в изпълнението на одобрените проектни предложения да бъдат наети над 550 лица, от
които над 220 регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на проект „Красива България“ ще бъдат проведени и 13
квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението на над 135 незаети. 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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