 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:
По-висок таван на пенсиите и повече помощи за отопление БНТ 1, Сутрешен блок, 16.10.2018г. Водещ: По-високи пенсии, но и повече
удръжки за работещите. Това е заложено в разчетите за общественото осигуряване през 2019 г. Числата бяха одобрени вчера от надзорния
съвет на Националния осигурителен институт. Бюджетът на общественото осигуряване продължава пътя си към Министерския съвет и
Народното събрание. Ние пък продължаваме темата със социалния министър Бисер Петков. Добро утро. Бисер Петков: Добро утро.
Водещ: Конкретно за тавана на пенсиите да Ви попитам, че си удряме леко главите в този таван. Първо беше обещано да отпадне таванът за
всички пенсии, после отпадна темата за отпадането на тавана. Сега от догодина, г-н министър, за всички ноще Вижте всички
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ 2018-10-22-Министър Петков обсъди сътрудничеството между МТСП и Световната банка в бъдеще още2018-10-19Министър Петков обсъди възможностите за развитие на приемната грижа със “SOS Детски селища България“ още2018-10-18-Зам.министър Зорница Русинова откри кампанията "Мисията е възможна" в Пловдив още2018-10-18-БАН представи резултатите от проект
„Мерки за преодоляване на демографската криза“ в МТСП още2018-10-17-Зам.-министър Русинова представи резултатите от
деинституционализацията на децата пред Световната банка 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 "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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