 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 Социални права в
ЕС Служби по трудови и социални въпроси Договори за социална сигурност Спогодби за заетост Служби по трудови и социални въпроси
Уважаеми посетители, Добре дошли на сайта на Службите по трудовите и социалните въпроси! Изграждането на мрежа от Служби по
трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни
с най-големи български общности започна през 2006 г. и бе продиктувано от необходимостта от своевременно и компетентно информиране
и съдействие на българските граждани след приемането на страната ни за член на ЕС. Понастоящем функционират осем СТСВ към
посолствата на Република България в: ·
Република Австрия (Виена); ·
Конфедерация Швейцария (Берн); ·
Р
Република Кипър (Никозия); ·
Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия
(Лондон); ·
Испания (Мадрид); ·
Федерална Република Германия (Берлин). Ръководителите им са експерти от дирекция “Европейски въпроси и
международно сътрудничество“, базирани са в посолствата ни във Виена, Атина, Лондон, Мадрид и Берлин, като периодично обслужват
нашите съграждани и в посолствата ни в Швейцария, Кипър и Ирландия. Целта на СТСВ е да съдействат за успешното провеждане на
политиката на Република България в областта на свободното движение на работници и свързаната с нея координация на системите за
социална сигурност в ЕС, управление на трудовата миграция и защита интересите на българските граждани в тези области. В тази връзка
СТСВ изпълняват следните по-важни дейности: ·
Съдействие във връзка с трудовата мобилност/миграция и интеграция на работницимигранти; ·
Защита интересите на български граждани, упражняващи заетост на територията на съответните държави; ·
И
условията и реда за упражняване на заетост в съответните страни, както и в България; ·
Развитие на двустранното сътрудничеството и
договорната база с Република България в областта на труда и социалната политика. Какво съдействие можете да получите от СТСВ?
СTСВ могат да Ви предоставят: ·
информация и подкрепа по въпроси, отнасящи се до упражняване на легална трудова заетост; ·
информация, отговори на запитвания и консултации относно законовите уредби в областта на трудовата и социалната сфера на ЕС и в
съответните държави; ·
информация, отговори на запитвания и консултации относно нормативна уредба в областта на заетостта и
социалната политика на граждани и фирми относно упражняване на заетост в България. СТСВ не могат да Ви съдействат за намирането на
работа, но ще направят всичко, в съответствие с правомощията им, за пълноценната защита на Вашите трудови и социални права.
получите допълнителна информация за условията на труд и социална сигурност, както и друга актуална информация или съдействие, моля
изберете СТСВ в съответната страна чрез банера на началната страница на сайта на МТСП „Служби по трудови и социални въпроси към
посолства в чужбина“.
Работа в чужбина 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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