 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 В МЕДИИТЕ Бисер Петков:
Промените от 2015 г. доведоха до финансово стабилизиране на пенсионния фонд Интервю за предаването „Здравей България“ на Нова
телевизия, 20.03.2019 г. Водещ:Добро утро и добре дошли. Чухме, че след срещата с премиера, ощетени няма да има. Имаше няколко
примерaв публичното пространство на пенсии, изчислени по двата различни калкулатора, които са функционирали едновременно. Какво
ще се случи с човек, който в момента трябва да вземе 165,70 лв. пенсия, а преди това е сметнал, че ще взема 424 лв. Какво ще стане с тези
хора, колкото и да са те? Бисер Петков:Аз нямам конкретните данни, на база на които са изчислени тези размери на пенсиите, за да мога да
ги коментирам. Националният осигурителен институт от 2012 г. разработи електронна услуга за изчисляване на прогнозен размер наоще
Вижте всички ПРЕССЪОБЩЕНИЯ 2019-04-23-Министър Петков връчи награди за постижения в политиката по равнопоставеност между
жените и мъжете още2019-04-23-Зам.-министър Петрова: Целта на Закона за предприятията на социалната икономика е да подобри достъпа
до заетост и обучение още2019-04-23-Министър Петков: Колективното трудово договаряне осигурява възможности за по-добри условия на
труд още2019-04-22-Министър Петков: Намаляването на рисковете на работното място е приоритет на МТСП още2019-04-18Обществените консултации по проекта на Националната стратегия за детето продължават още Вижте всички ПАРЛАМЕНТАРЕН
КОНТРОЛ Отговор на въпрос от Кристина Сидорова и Теодора Халачева от „БСП за България“ относно финансовата обезпеченост в
Център на настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр. Габрово Виж още КАЛЕНДАР . ВИДЕО EN ISO 9001:2015
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