 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: . Стартира
набирането на кандидатури за достъпен европейски град Европейската комисия стартира набирането на кандидатури за достъпен
европейски град (Access City Award 2020). Конкурсът се провежда от 2010 година насам ежегодно и чрез него се насърчава осигуряването
на равен достъп до градския живот на хората с увреждания, признаване на усилията за повече достъпност и насърчаване на обмена на
добри практики между местните власти. За участие могат да кандидатстват градове с 50 000 и повече жители в рамките на Европейския
съюз, които са предприели действия за осигуряване на достъпност за хора с увреждания. Крайният срок за подаване на формуляра за
кандидатстване е 11 септември 2019 г. и ще бъдат отличени градовете, които преминават оценяване от жури на национално и на европейско
ниво. По време на тазгодишното издание на конкурса ще бъдат наградени 10 победители и за първи път ще бъде връчена финансова
награда на победителите, както следва: Първа награда 150 000 евро; Втора награда 120 000 евро; Кандидатурите се оценяват на два етапа от национално и европейско жури. Награждаването на победителите по традиция се прави по
време на официална церемония по случай международния ден за хората с увреждания в гр. Брюксел, Белгия. Повече информация за
конкурса и за кандидатстването е достъпна на следваната интернет страницата на Европейската комисия:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en. 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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