 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 Агенция по заетостта
Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта ИА "Главна инспекция по труда" Агенция за хората с увреждания
Агенция за социално подпомагане Агенция по заетостта
Агенцията по заетостта - изпълнителна агенция към министъра на труда и
социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. Основни функции на Агенцията по заетостта: 1.
Регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа 2.
Посреднически услуги за осигуряване на заетост 3.
Съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни за общината и държавата дейности 4.
Участие в
разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица,
които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда 5.
Изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи
или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция,
финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие
на български ресурси) 6.
Защита и запазване на заетостта 7.
Организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и
заети лица 8.
Посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България 9.
Анализиране на търсенето и
предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него. Уважаеми граждани, Преди да преминете към конкретна
административна услуга, вижте всички услуги от компетенциите на Агенцията по заетостта, след това натиснете Т У К Услуги,
осъществявани от Агенцията по заетостта - според Регистъра на услугите: 420 Регистрация и предоставяне на удостоверения на
предприятия, които осигуряват временна заетост 546 Издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци
в Република България 832 Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места в Дирекция "Бюро по труда" 834 Издаване на
решения за прекратяване на регистрацията 835 Включване на безработни лица в програми и мерки за заетост и обучение 1168 Приемане на
заявления и регистрация на търсещи работа лица 1170 Предоставяне на финансови средства на работодатели за лицата, включени в
програми и мерки за заетост и обучение 1271 Предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда на работници-граждани на трети
държави в Република България 1501 Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице 1502
Издаване на решения за възстановяване на регистрацията 1503 Професионално информиране, консултиране и ориентиране 1956 Включване
в обучение на възрастни 2213 Посредничество на български граждани за работа по заявки на чуждестранни работодатели чрез EURES и на
граждани на Европейско икономическо пространство по заявки на български работодатели 837 Регистрация и предоставяне на
удостоверения на частни фирми за извършване на посредничество по наемане на работа
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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