 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 участва в откриването на инициативата „Ден на репродуктивното здраве“ Заместник-министърът на труда и социалната
политика Султанка Петрова взе участие в откриването на ежегодната инициатива „Ден на репродуктивното здраве“, която тази година се
проведе под мотото „С поглед към теб!“.
За репродуктивните проблеми се говори все повече. Вече всеки шести човек в света среща
трудности при зачеването на дете. За съжаление, България не прави изключение от тази статистика. У нас двойките с репродуктивни
проблеми са над 250 хиляди. Проблемът е сериозен, особено на фона на непрекъснато влошаващата се демографска ситуация както у нас,
така и в Европа, обясни заместник-социалният министър. В изказването си д-р Петрова поздрави сдружение „Зачатие“ за активната работа
по отношение на информирането, подпомагането и защитата правата на пациентите с репродуктивни проблеми и припомни, че днес вече е
налице държавно финансиране за лечение на стерилитет чрез асистирани репродуктивни технологии. Тя пожела на всички, борещи се с
проблема, здраве и вяра, за да сбъднат една от най-съкровените си мечти. 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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