 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
Петков връчи награди за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете Министърът на труда и социалната
политика Бисер Петков връчи награди за постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Церемонията за връчване на
отличителния знак се организира за втора поредна година от Министерството на труда и социалната политика. Целта на инициативата е да
се акцентира върху значимите постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на половете. Създаването и
връчването на отличителния знак е регламентирано в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, който беше приет през 2016 г.
„Наградата е не само морална и символ на престиж, но и стимул за институциите и организациите да подобрят своето управление. За втора
поредна година връчваме отличителния знак за равнопоставеност. Имаме намерение да превърнем тази практика в традиция“, каза
министър Петков по време на награждаването. Националният съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет
номинира представители в три категории. Отличителен знак получиха Областна администрация Варна в категория „държавни институции
(централна и местна власт)“ и Кремио ЕАД в категория „Стопански и нестопански организации“. Награда в категория „Обществени
организации и институции“ спечели „Общественият женски парламент - 21-ви век“ към КНСБ. 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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