 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: .
Националният съвет за хора с увреждания одобри проект на Наредбата за включване в механизма лична помощ Националният съвет за
хората с увреждания одобри проекта на Наредбата за включване в механизма за лична помощ на заседание, което се проведе на 27 юни в
Министерството на труда и социалната политика. Нормативният акт е разработен съгласно в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната
помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична
помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за
предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите
правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство. По време на заседанието министърът на труда и социалната
политика Бисер Петков представи данни за процеса на изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. За
периода от 1.04 до 15.06.2019 г. са подадени 65 663 заявления за изготвяне на индивидуална оценка. В 3376 от тях е заявена потребност от
предоставяне на личен асистент. На 1445 души вече са издадени направления за получаване на лична помощ. По време на заседанието си
Националният съвет за хората с увреждания одобри и проекта на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите
по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, както и
проекта на Наредбата на Столична община за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги асистенти за
независим живот. 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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