 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: . Министър
Бисер Петков и кметът на Габрово Таня Христова обсъдиха Споразумение за съвместни дейности между МТСП и Община Габрово
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и кметът на Габрово Таня Христова набелязаха мерки за подобряване на
координацията при работата с представители на уязвимите групи. Двамата обсъдиха подготовката на Споразумение между двете
институции. В документа ще бъдат разписани механизми за съвместни дейности между структури на МТСП и Община Габрово с цел
обмяна на информация за хората, които получават социални помощи.
В рамките на сътрудничеството ще се планират мерки за повишаване
на ефективността на механизмите за контрол и съвместни проверки с цел недопускане на злоупотреби. По този начин ще се гарантира и
навременно идентифициране на рискови случаи и предприемането на адекватни мерки за подкрепа. За подготовката на споразумението ще
се създаде контактна група между структурите към МТСП и Община Габрово. Срещата се проведе днес в Министерството на труда и
социалната политика. В нея участва и заместник-министър Лазар Лазаров. 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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