 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 получи приз за принос в развитието на социалната икономика в България Заместник-министърът на труда и социалната
политика Султанка Петрова получи приз за принос в развитието на социалната икономика в България от Националната асоциация на
консултантите по социална икономика. Наградата бе връчена по време на международна конференция на тема „Кръгова икономика и
устойчиво развитие на Балканите“ в Дома на Европа, организирана от Балканския институт за устойчиво развитие. Живеем в динамични
времена, които изправят Европа и света пред много предизвикателства, свързани с преобразуване на нашия свят. През годините беше
постигнат добър напредък, свързан с глобалните цели за екологично, социално и икономическо развитие. Програмата за устойчиво
развитие до 2030 г. и нейните 17 цели, обединиха международната общност, каза Петрова пред участниците в конференцията. В
изказването си зам.-министърът акцентира и върху приетия от 44-то Народно събрание на България Закон за предприятията на социалната
и солидарна икономика. Създадохме уникален по своята същност нов закон, по нова политика, за първи път от 25 години насам, каза в
заключение д-р Петрова. В събитието взеха участие и проф. Петранка Филева, зам.-председател на дружеството на ООН в България, Иван
Нейков, председател на УС на БИТСП, проф.Палигаров, проф. Стамевски, г-н Булогне от Техническия университет в гр. Троа,Франция,
партньори от Република Северна Македония, Република Сърбия, Белгия, Франция и Канада. 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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