 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: . Зам.министър Петрова обсъди демографската политика, доходите от труд и социалната икономика на среща в Кюстендил Заместникминистърът на труда и социалната политика Султанка Петрова обсъди демографската политика, жизнения стандарт, доходите от труд и
социалната икономика по време на дискусия в Кюстендил. На срещата присъстваха областният управител Виктор Янев, зам.-кметът на
Община Кюстендил Радмила Рангелова, кметове на населени места от областта, представители на дирекции „Бюро по труда“ и
неправителствения сектор. Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена България, е демографската ситуация в
страната и застаряването на населението. Големите различия в страната ни накараха да започнем регионални срещи, които са насочени към
най-засегнатите региони, заяви зам.-министър Петрова. По време на изказването си тя запозна присъстващите и със Закона за
предприятията от социалната и солидарна икономика, който дава възможности уязвими групи от българското общество да се включат в
пазара на труда. Това са младежи до 29 години, хора над 55 години, родители, отглеждащи деца с увреждания, хора с увреждания,
бездомни, хора, които са преминали лечение като наркозависими и с психически заболявания. Към момента в страната има около 4 700
социални предприятия. Предстои през месец май тази година да се създаде регистър на социалните предприятия, като ще бъдат
предложени насърчителни мерки за създаването на нови фирми в социалната икономика, отбеляза зам.-министър Петрова. EN ISO
9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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