 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: Над 32 000 тона храни са раздадени по Оперативната програма за храни Над 32 000 тона пакети с хранителни продукти
на крайно нуждаещи се лица са раздадени по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Това
съобщи заместник-министър Зорница Русинова на среща с държавния секретар на щата Небраска в САЩ Робърт Евнен, която се проведе
днес в Министерството на труда и социалната политика. По време на разговора бяха обсъдени теми от двустранен интерес в сферата на
социалното подпомагане, заетостта и образованието. Общият бюджет по Оперативната програма през периода 2014-2020 е над 241 млн. лв.
Ежегодно се раздават над 270 000 пакета с основни хранителни продукти на повече от 500 000 лица и членовете на техните семейства,
уточни заместник-министър Русинова. По програмата се финансират целогодишната дейност на 278 трапезарии в страната, в които топъл
обяд получават 50 779 души.
Зам.-министър Русинова каза, че се надява настоящото посещение на представители на щата Небраска да
допринесе за още по-активното развитие на търговско-икономическите отношения между България и САЩ. Тя запозна чуждестранната
делегация с пазара на труда и предимствата, които биха имали евентуални чуждестранни инвеститори у нас. Състояние на пазара на труда в
България постоянно се подобрява. През месец май регистрираната безработица достигна най-ниското си равнище от създаването на
Агенцията по заетостта от 5.3%, каза заместник-министър Русинова. 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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