 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 Рубрики Начало Ред и
условия за кандидатстване Документи Новини Контакти Архив Проекти Документи Заповед № РД01-318 от 09.05.2019 г. за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Фонд "Социална закрила", утвърден със Заповед № РД01-1024/22.12.2017 г.
Заповед № РД01-229 от 01.04.2019 г, за удължаване срока на целевата програма Заповед № РД01-946 от 08.11.2018, за удължаване срока на
целевата програма Напредък по изпълнението на проект „Социално подпомагане на населението на с. Хитрино, Област Шумен, за
преодоляване на последствията от железопътния инцидент на 10.12.2016 г.” Заповед № РД01-1024/22.12.2017 г. На основание чл. 25, ал. 4
от Закона за администрацията във вр. с чл. 29, ал. 5 от Закона за социално подпомагане - Правилник за организацията и дейоността на Фонд
"Социална закрила" Правилник за организацията и дейността на Фонд "Социална закрила"- изменение и допълнение Правилник за
организацията и дейността на Фонд "Социална закрила"
Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”
Ръководство за получателите на финансиране от фонд „Социална закрила” Документи за кандидатстване за социална помощ по реда на чл.
27, ал.1 от ЗСП Формуляр за оценка Документи за кандидатстване за извършване на капиталови разходи Документи за кандидатстване за
извършване на социални услуги Документи за отпускане на финансови средства за организиране и провеждане на културни, спортни и
други мероприятия
ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА EN ISO 9001:2015 "Административно обслуж
лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната
политика на Република България
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