 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 Русинова: На всички деца пожелавам да имат слънчево и весело детство На всички деца пожелавам да имат щастливо, красиво,
весело и слънчево детство. Всеки ден да научават нещо ново и да имат много шестици в училище, да следват и постигат мечтите си. С тези
думи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова поздрави децата по повод техния празник 1 юни по време
на тържество, организирано от Фондация „За нашите деца“. За децата е най-важно да растат в сигурна среда и да бъдат спокойни и
щастливи, да могат да ползват добро здравеопазване и образование. Министерството на труда и социалната политика ще продължава да
работи активно, за да осигури необходимата подкрепа на всяко семейство, каза Русинова. Тя благодари на специалистите на фондация „За
нашите деца“ за професионализма, грижите и подкрепата, с които помагат на децата и техните семейства. EN ISO 9001:2015
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