
 

 
 
 

ИРЛАНДИЯ  

ВАШИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА НОВО НАЧАЛО 

ИРЛАНДИЯ  ГЛЕДА КЪМ БЪДЕЩЕТО ВИ 

Целта на тази инициатива е да се предостави информация, която 
ще ви бъде от полза при пристигането ви в Ирландия. Този 
пътеводител определя стъпките, които трябва да предприемете, 
преди пътуването и при пристигането ви в Ирландия. Той 
предоставя полезна информация и адреси, където можете да 
получите допълнителна помощ. 

ЗНАЙТЕ, ПРЕДИ ДА ТРЪГНЕТЕ 

Преместването в чужбина може да бъде страхотно преживяване, предлагайки на хората шанса 
да опитат културния, социалния и икономически начин на живот на друга държава. Ирландия е 
популярна дестинация за мобилни, търсещи работа европейци и много от тях са се възползвали 
от правото си да живеят и работят в Ирландия. Въпреки това, за да се възползвате най-добре от 
вашето преживяване, e много важно да получите информация за работните места *, условията 
на труд и живот, трудовите права и настоящата икономическа ситуация, преди да тръгнете. 

Това може да стане с помощта на системата EURES (Европейски служби по заетостта), която е 
създадена от Европейската комисия, за да се улесни свободното движение на работници. 

EURES предоставя достъп до следните услуги: 

• над 3,000,000 работни места от цяла Европа, включително Ирландия 

• Централна база данни с информация за живота и условията на труд във всяка от тези 
страни 

• Специално обучени Съветници на EURES в рамките на обществените служби по 
заетостта на собствената ви страна, които ще ви дадат изчерпателни съвети и насоки за 
мобилността. В Ирландия системата EURES се основава в рамките на Службите по 
заетостта на Department of Social Protection (Министерството на социалната закрила). 

Можете да получите достъп до EURES в интернет на www.eures.europa.eu  или от вашата местна 
Обществена служба по заетостта. 

КОНТРОЛЕН СПИСЪК 

ПРИ ПРИСТИГАНЕ, МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИМАТЕ: 

• валиден паспорт за ЕС/ЕИП или швейцарски паспорт или валидна национална лична 
карта  

• копие от Договора или условия и срокове за работа и разбирането им 
• настаняване в района, в който се премествате  
• Европейска здравноосигурителна карта, покрити разходи за спешни медицински услуги 

или частна здравна застраховка (по избор)  
• достатъчно средства, които да Ви стигнат, докато не получите заплащане или, за да се 

върнете у дома, ако е необходимо  
• съответните Е-формуляри (U1, U2, U3) 

 
Ако имате някакви въпроси във връзка с горното, се обърнете към съветник на EURES 
във Вашата собствена страна или към ирландски съветник на EURES (данни за контакт 
могат да бъдат намерени на www.eures.europa.eu)  

http://www.eures.europa.eu/
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.eures.europa.eu%2F


 

 
 
 

 ЛИЧЕН ОБЩЕСТВЕН СЛУЖЕБЕН НОМЕР (PPSN) 

Всеки, който постъпва на работа в Ирландия трябва да кандидатства за ирландски личен 
обществен служебен номер (PPSN). За да получите този номер трябва да се свържете с един от 
офисите на Социални грижи, които могат да регистрират PPS номера. За допълнителна 
информация относно процеса за заявление и изискванията, посетете уебсайта на Department of 
Social Protection: www.welfare.ie 

Граждани на ЕС, Швейцария и Европейското икономическо пространство (ЕИП) имат право да 
живеят и работят в Ирландия, без разрешително за работа и имат същите права като 
ирландските граждани по отношение на заплащането и условията на труд. 

Ако сте член на ЕС и / или Европейското икономическо пространство (ЕИП) не се изисква 
разрешително за пребиваване. Всички граждани, които не са граждани на държава-членка на 
Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Швейцария, трябва да се 
регистрират в националното бюро по имиграция на Гарда (Националната полиция на Ирландия): 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration 

 НАМИРАНЕ НА РАБОТА 

Преди да тръгнете за Ирландия, първо трябва да разгледате възможностите за работа в 
Ирландия и да потърсите съвет и информация от съветниците на EURES във вашата страна 
преди заминаване. Можете да се свържете с тях във Вашия местен Обществен офис по 
заетостта (вж. също www.eures.europa.eu, за координати на съветници на EURES).   

При пристигането Ви, една от Вашите първи точки за контакт за помощ при осигуряване на 
работа и друга информация за Ирландия трябва да бъде местен офис на Intreo; те се намират 
във всички големи градове в цяла Ирландия.  

Граждани на ЕИП имат свободен достъп до услугите на ирландското Бюро по труда. Подробни 
данни за свободните предложения за работа в Ирландия могат да бъдат достъпни чрез всяка 
Intreo служба и/или на уебсайта на Jobs Ireland www.jobsireland.ie 

Intreo е единствена точка за контакт за подкрепа на всяка една работа и доходите. Intreo 
осигурява индивидуално обслужване, въз основа на Вашите индивидуални нужди включително: 
съвети за образование, обучение и лични възможности за развитие, помощ при търсене на 
работа, както и информация за и достъп до нашата гама от подкрепа относно доходите. Условия 
за езиков превод също са налични във всички офиси в цялата страна. За повече информация, 
посетете: www.intreo.ie 

Частни агенции за наемане на работа 

Частните трудови агенции не могат да облагат със заплащане търсещите работа за основната 
услуга за регистриране на техните бази данни. Всички агенции трябва да бъдат лицензирани от 
Department of Enterprise, Trade and Employment (Министерството за работни места, 
предприемачество и иновации). Списък с лицензирани агенции за наемане на работа е на 
разположение в раздела за Лицензиране на агенциите за наемане на работа на министерството. 
За допълнителна информация влезте в 
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/ 

Частните агенции също са изброени под "Employment Agencies” (Агенции за наемане на работа) 
в телефонния указател „Златни страници“: www.goldenpages.ie и в Асоциацията на агенциите, 
Националната федерация за наемане на работа: www.nrf.ie 
Ако имате нужда от информация за Вашите юридически права на работното място, свържете се 
с Отношения на работното място на +353 059 917 8990 или влезте в www.workplacerelations.ie  

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
http://www.eures.europa.eu,/
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.intreo.ie%2F
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.nrf.ie%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.workplacerelations.ie%2F


 

 
 
 

 

 НАСТАНЯВАНЕ 

Купуване и наемане  

Квартирите се дават под наем както обзаведени, така и необзаведени. Обикновено се изискват 
депозити на стойност един месечен наем.  

Обяви за квартири се публикуват в местната и националната преса, както и в интернет. 
Агенциите за недвижими имоти в Ирландия продават и отдават под наем имоти.  

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie   

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Комунални услуги 

Фирмите, доставящи газ, електричество и вода са изброени по-долу. 

• Газ: Irish Gas Board ('Bord Gáis Éireann'); www.bordgaisenergy.ie 

• Електричество: Electricity Supply Board (ESB); www.esb.ie 

• Вода: Irish Water (Ирландска вода); www.Water.ie   

     

 УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Консултативният съвет за училищата по английски език предлага списък с признатите училища, 
които преподават английски език, като чужд език на http://www.acels.ie   

Това е списък с организации, признати от Department of Education (Министерството на 
образованието), който редовно се актуализира. 

Като алтернатива, местната библиотека предлага курсове с аудио материали или групи за 
езиков обмен. Списък на местните библиотеки и информация за контакт е на разположение на 
www.library.ie  

ТРУДОВИ ПРАВА 

Работодателите са отговорни за осигуряване на всичките си служители относно 
получаването на някои основни трудови права. Тези права се уреждат от подробно трудово 
законодателство. 
  
The Worksplace Relations Commission (Комисията за отношения на работното място) (WRC) е 
създадена на 1 октомври 2015 г., за да гарантира спазването на законодателството за 
трудовите права чрез услуги за наблюдение, инспекция и наказателно преследване. WRC 
обхваща много аспекти на трудовите права, включително условия за трудова заетост, 
заплати, отпуски, съкращения, уволнения, предупреждения, командировани работници и 
идващите да работят в Ирландия. За повече информация, моля, влезте в 
www.workplacerelations.ie 
 

  

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
https://www.bordgaisenergy.ie/
https://www.esb.ie/
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.water.ie%2F
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 

 
 
 

От 1 януари 2022, минималната работна заплата е €10.50 за час. 

Минималната ставка на заплащане се увеличава от време на време. Подробности за 
текущите минимални ставки са винаги достъпни в Службата за клиенти относно отношения 
на работното място на Department of Enterprise, Jobs and Employment. За повече информация 
моля влезте в www.workplacerelations.ie  

Някои сектори на промишлеността, включително селското стопанство, кетъринга, 
почистването с договор, строителството, електрическите услуги с договор, хотелите (извън 
Дъблин, Дън Лийри, Корк), хранителните стоки на дребно и охранителните услуги, са 
обхванати от законово обвързващи споразумения / поръчки, които определят минимални 
ставки на заплащане, които могат да бъдат повече от националната минимална заплата. 
Информация и копия от тези споразумения / поръчки са достъпни при поискване от 
Службата за клиенти относно отношения на работното място на www.workplacerelations.ie 

Трудов договор 
Законът за условията за труд (информация) от 1994 г., изисква работодателите да 
предоставят на служителите си писмено изложение на определени подробности за условия 
на труд на работниците и служителите. Писменото изложение трябва да включва 
подробности за  

• условията на труд, свързани с името и адреса на работодателя  
• работното място  
• наименование на работата/естество на работата  
• дата на започване на работа  
• очакваната продължителност на договора (ако е временен договор) или датата, на 

която изтича договорът (ако е срочен договор)  
• ставка или метод за изчисляване на заплати  
• интервали на заплащане 

• часове на работа (включително извънреден труд)  
• задължителни периоди за почивка и права през периодите за почивка 

• платен отпуск  
• неработоспособност поради заболяване или увреждане  
• пенсии и пенсионни схеми  
• права при предупреждение, колективни договори  

Законите не се прилагат за човек, който е бил на служба при 
работодателя за по-малко от 1 месец. Писменото изявление за подробностите трябва да се 
предостави от работодателя до два месеца от датата на започване на работа. 

Професионални съюзи 

Членството в синдикалните организации е доброволно. В ирландското трудово право Вие 
имате точно същите права като ирландските работници. Един от най-големите съюзи на 
Ирландия, SIPTU, е създал клон за чуждестранни работници. За допълнителна информация 
се свържете със SIPTU на +353 1 858 6300 или влезте в www.siptu.ie  

Здраве и безопасност   

Службата по здраве и безопасност е националния орган на Ирландия, отговорен за осигуряване 
на здравето и безопасността по време на работа. Информация относно здравето и 
безопасността на работното място може да бъде получена на www.hsa.ie  

 

 

 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.workplacerelations.ie%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.workplacerelations.ie%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2FDownloads%2Fwww.siptu.ie
http://www.hsa.ie/


 

 
 
 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ (PAYE – Данък върху печалбата)  

Какво трябва да направите? 

Вашият нов работодател трябва да приспадне данък от заплатата Ви според  системата PAYE. 
За да сте сигурни, че данъкът Ви е правилно приспаднат от самото начало и че Вашият 
работодател приспада правилния размер на данъка от заплатата Ви, трябва да направите две 
неща: 

• Дайте на работодателя си Вашия PPS номер (личен обществен служебен номер). Той/тя 
ще уведоми данъчната служба, че сте започнали работа.  

• При получаване на вашия PPS номер от Министерството на социалната закрила, Вие 
можете да кандидатствате за удостоверение за данъчни кредити чрез попълване на 
формуляр 12А (заявление за сертификат за данъчни кредити и точка на прекъсване на 
стандартна ставка) и изпращането му до данъчната служба. Попитайте работодателя си 
за формуляр 12A. Вашият работодател ще Ви каже до коя данъчна служба попълненият 
формуляр 12А трябва да бъде изпратен. Ако работодателят Ви няма формуляр 12А, 
можете да получите такъв, от която и да е данъчна служба или се обадете на 1890 306 
706. В идеалния случай, трябва да направите всичко това веднага, след като приемете 
предложение за работа – дори, ако тя е само на непълно работно време или сезонна 
работа. Това ще даде на работодателя Ви и на данъчната служба време, за да уредят 
тези неща преди първия Ви ден за плащане.  

Какво става после? 

Данъчната служба ще изпрати на Вас и Вашия работодател сертификат за данъчни кредити и 
точка на прекъсване на стандартна ставка, който излага подробно сумата на данъчните кредити 
1, дължими на  вас.  

Кога започвате да плащате данък върху доходите? 

Обикновено ще започнете да плащате данък от първия си ден за плащане. Сумата на данъка, 
която плащате, зависи от нивото Ви на заплащане и размера на данъчните Ви кредити.  
 
Справка за данъчните ставки (за един човек) 

• 20 % върху първичен доход от 36,800.00 евро 
• 40 % върху всички доходи над 36,800.00 евро 
  
Моля, отбележете:  
Цифрите, посочени по-горе са верни по време на публикуването. Въпреки това, те могат да се 
променят. За по-нататъшни разяснения и информация, се свържете с „Приходи“ на 01 865 5000 
или влезте в www.revenue.ie  
 ----------------------------------- 

1 Това e личен необлагаем минимум, отпускан на лица чрез системата на данъчни кредити 

 

 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ  

Ако смятате да дойдете в Ирландия, за да живеете, работите, учите или се пенсионирате, е 
важно за Вас да се запознаете със системата на социално осигуряване в Ирландия.  
  
В Ирландия повечето работодатели и служители (над 16-годишна възраст и под 66) плащат 
социални осигуровки (PRSI) на Социалния осигурителния фонд. Те ще Ви помогнат да се 
класирате за социални плащания като помощи за безработица, помощи при заболяване и 
държавна пенсия (вноски). Вноската, която плащате, зависи от доходите и професията Ви и 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dbg%23_ftn1
http://www.revenue.ie/


 

 
 
 

затова се нарича вноска за социално осигуряване според доходите (PRSI). Социално-
осигурителните вноски са разделени в различни категории, известни като класове или размери 
за вноски. Класът и размерът на вноската, която плащате се определя от естеството на работата 
Ви. За повече информация относно заплащането на вноски за PRSI, посетете Department of 
Social Protection на сайт: www.welfare.ie   
Преместване в Ирландия и Вашите социално-осигурителни права 

Ако сте дошли от страна, обхваната от регламентите на ЕС или двустранните споразумения за 
социално осигуряване (страни от ЕС/ЕИП), Вашите пенсионни права от другата страна са 
защитени, когато се преместите в Ирландия. Може да успеете да комбинирате Вашите 
социално-осигурителни документи от Ирландия и от друга страна, за да отговарят на условията 
за плащане на пенсия или социално осигуряване. 

Плащания за социално подпомагане  

Ако идвате от страна, обхваната от регламентите на ЕС (страна от ЕС/ЕИП), трябва да донесете 
с Вас формуляри U1 (бивш E301) и E104. Тези формуляри са на разположение в съответните 
социално-осигурителни агенции в страната, от която идвате и предоставят данни за вашето 
досие за социално осигуряване. Ако нямате достатъчно социално-осигурителни вноски от друга 
страна и/или Ирландия, може да се класирате за плащане на помощ, която се отнася до вашите 
обстоятелства. Плащанията на помощи не се свързват с досието Ви за социално осигуряване. 
Ако доходът Ви е под определен размер, можете да се класирате за плащане, подходящо за 
Вашите нужди. Има също и изисквания за пребиваване относно плащанията за социално 
подпомагане в Ирландия.  

Прехвърляне на обезщетения за безработица 

Ако сте безработен, Вашите обезщетения за безработица в страната, която напускате могат да 
се прехвърлят, след като сте ги получавали в продължение на 4 седмици. Съгласно 
регламентите на ЕС, можете да помолите те да бъдат прехвърлени в Ирландия и Вие трябва да 
донесете копие от формуляр U2 (който замества формуляр E303) с подробности за плащанията 
Ви. При пристигането си в Ирландия, трябва да се регистрирате във Вашия местен офис за 
социално подпомагане в рамките на една седмица.След това може да получавате Вашето 
обезщетение в продължение на 13 седмици (до 26 седмици в някои случаи). Получавате същото 
обезщетение, което бихте получавали, ако сте в страната, която сте напуснали. 

 ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВА СМЕТКА 

Ще откриете, че е необходимо да имате банкова сметка, ако живеете и работите в Ирландия. 
Притежаването на банкова сметка Ви позволява да спестявате пари, да извършвате финансови 
сделки, да получавате заплатата си и др. 

Повечето банки изискват документ за самоличност със снимка (напр., паспорт или шофьорска 
книжка) и доказателство за адрес по местоживеене (напр., сметки изпращани на кандидата). Не 
можете с един документ да докажете самоличността си и адреса, на който живеете. 

За повече информация и списък с валидните документи, моля посетете: 
www.citizensinformation.ie  

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Ако сте гражданин на ЕС/ЕИП или швейцарски гражданин и пътувате или оставате в Ирландия, 
Вие имате право да получите безплатно лечение в обществения сектор на Изпълнителната 
служба по здравеопазване (HSE) и благотворителни болници, ако се разболеете или претърпите 
злополука.  

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/


 

 
 
 

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) Ви улеснява да получите медицинска помощ 
бързо и лесно. Това е доказателство, че сте част от схема за здравно осигуряване, провеждано 
от друга държава от ЕС/ЕИП или Швейцария.  
 
Извънболничните услуги в обществените болници също са безплатни, но някои хора може да 
трябва да заплатят начална такса, ако не са били насочени от лекар (GP – общопрактикуващ 
лекар). Ако сте в частна болница или на частни начала в държавна болница, трябва да 
заплатите за поддръжка и лечение. Ако имате частно здравно осигуряване, то може да покрие 
някои или всички разходи.  
За изчерпателна информация за болничните услуги в Ирландия, вижте www.citizensinformation.ie 

Злополуки и спешни случаи / произшествия 

Повечето многопрофилни болници и някои специализирани болници имат отделения за 
злополуки, спешни случаи или произшествия, които пациентите могат да посещават без да са 
насочени от личен лекар. Ако посещавате без направление от личен лекар, Вие може да бъдете 
таксувани. Обаче, ако трябва да се върнете за по-нататъшни посещения, във връзка със същото 
заболяване или злополука, не трябва да плащате таксата отново.  

Безплатни здравни грижи - здравни карти 

Здравна карта, издадена от Изпълнителната служба по здравеопазване (HSE)  в Ирландия, 
позволява на приносителя да получи някои здравни услуги безплатно. Ако Вашият доход е под 
определено ниво, може да имате право на безплатни здравни грижи (здравна карта). Това може 
да се провери в местния офис на Изпълнителната служба по здравеопазване (HSE). Ако Ви е 
издадена здравна карта, картата обикновено покрива Вас и зависимите Ви съпруг и деца. 
Подробности за Вашия местен офис на Изпълнителната служба по здравеопазване (HSE) могат 
да бъдат намерени в местния Ви телефонен указател или на www.hse.ie  

Частно здравно осигуряване 

Има голям брой доставчици на частно здравно осигуряване в Ирландия. 
Частни здравноосигурителни дружества: 

• www.vhi.ie    
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

 ОБРАЗОВАНИЕ 

Ирландското правителство осигурява безплатно обучение на начално и средно 
ниво.Образование от трето ниво се състои от определен брой сектори. Университетският сектор, 
технологичният сектор и колежите за образование, са значително финансирани от държавата 
(прилагат се някои регистрационни такси). В допълнение, има известен брой независими частни 
колежи. Влизането в одобрени курсове на трето ниво е изключително конкурентно и местата се 
разпределят въз основа на оценките, постигнати на зрелостните изпити – последният училищен 
изпит за средно образование.  
Редовното образование е задължително от 6 до 16-годишна възраст. The Department of 
Education (Министерството на образованието) е отговорен за образователната система в 
Ирландия. 

Сравнимост / прозрачност на квалификациите 
Информацията е достъпна на няколко езика в 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.ehic.ie%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.citizensinformation.ie%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2FDownloads%2Fwww.hse.ie%C2%A0
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.qqi.ie%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.enic-naric.net%2F
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 

 
 
 

ФАКТИ ЗА ИРЛАНДИЯ 

Физически характеристики  

Остров Ирландия се намира в най-северозападнатачаст на Европа.  
Площ: 70,282 km2 [Северна Ирландия: 14,139 km2]. 

Климат 

Повлиян от Гълфстрийм и с преобладаващи ветрове от югозапад, климатът е постоянен и 
температурите са почти постоянни из цялата страна.  Най-студените месеци са януари и 
февруари със средни дневни температури на въздуха между 4°C и 7°C, докато юли и август са 
най-топли (14°C до 16°C). Температурни крайности, под -10°C или над 30°C, са изключително 
редки.  

В нискостоящите области средните годишни валежи са предимно между 800 и 1200 мм, но 
варират от по-малко от 750 мм в някои източни райони до 1500 мм в някои западни райони.  В 
планинските райони валежите могат да надвишат 2000 мм. 

Население 

5.01 милиона 

За повече информация, моля, обърнете се към Централната статистическа служба на Ирландия 
на  www.cso.ie  

Език 

Английският е признат за втори официален език, но той е работния език извън зоните Gaeltacht, 
където ирландския продължава да се говори. 

Религия 

Ирландската Конституция гарантира свобода на изповядването и свободно проповядване и 
практикуване на религия от всички граждани. 

Политика 

През декември 1921 г. се подписа Англо-Ирландско Споразумение и 26 области придобиха 
независимост като Ирландска Свободна Държава. На шест области в Ълстър им бе даден 
собствен парламент в Белфаст и през 1920 г. остават в границите на Обединеното Кралство.  

Нова конституция бе въведе през 1937 г. и Ирландия остава неутрална през Втората световна 
война. През 1949 г. бе основана Ирландската Република. Ирландия е приета в ООН през 1955 г. 
и се присъедини към Европейската икономическа общност през 1973 г., заедно с Обединеното 
Кралство и Дания. 

Икономика 

Като международна търговска икономика, с малък вътрешен пазар, Ирландия е силно зависима 
от външната търговия. Ирландия редовно е цитирана като един от най-отворените пазари в 
света и се оценява високо в глобализационните индекси.  

 

  



 

 
 
 

ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ 

ПОСОЛСТВО 

Адресът на Вашето посолство е достъпен в ирландския телефонен указател под 
„Дипломатически и консулски мисии“. 

EURES Ирландия  

Европейски служби по трудовата заетост,  
Министерството на социалната закрила  
European Employment Services, 
Department of Social Protection 
Goldsmith House, Dublin 2 
Phone: 00353 1 673 2544 
e-mail: eures@welfare.ie   
Web: www.euresireland.ie    

ТРУДОВИ ПРАВА  

Министерството за предприятията, търговията и заетостта  
Служба за клиенти относно отношения на работното място  
Department of Enterprise, Trade and Employment 
Workplace Relations Customer Service, O'Brien Road, Carlow 
Phone: +353 59 917 8990 
Web: www.workplacerelations.ie    

  
Министерство на правосъдието  
Ирландска служба за натурализация и имиграция  
Department of Justice 
The Irish Naturalisation & Immigration Service 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Phone: + 353 1 602-8202, Lo Call:  1890 551 500 
E-mail: info@justice.ie   
Web: www.justice.ie  
www.inis.gov.ie  
  
Европейски обществен информационен център,  
Сграда на Европейския съюз,  
European Public Information Centre,  
European Union House,  
18 Dawson Street, Dublin 2.  
Phone: + 353 1 634 1111 
Web: http://ec.europa.eu/ireland    
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   
 
EURESWeb: www.eures.europa.eu        

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ МИНИСТЕРСТВА  

Department of Social Protection, 
За Вашия местен офис за социално подпомагане / Inteo център 
Моля, посетете: www.welfare.ie       
  
 
Министерство на образованието  
Department of Education   

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/


 

 
 
 

Marlborough Street, Dublin 1 
Phone: + 353 1 889 6400  
Email: info@education.gov.ie   
Web: www.education.ie  
 
Министерството на външните работи  
Department of Foreign Affairs  
80 St Stephen's Green, Dublin 2. 
Phone: + 353 1 4082000 

Web: www.dfa.ie   
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
Министерство на здравеопазването  
Department of Health, Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Phone: + 353 1 635 4000  
Web:  www.health.gov.ie  
  
Области на Изпълнителната служба по здравеопазване (HSE) 
Офиси в цялата страна.  
Web: www.hse.ie или www.citizensinformation.ie  
Health Service Executive Areas, Offices Nationwide.  
Web: www.hse.ie  or www.citizensinformation.ie   

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ  

Орган по безопасността и здравето 

Health and Safety Authority 

The Metropolitan Building, James Joyce Street, Dublin 1 
Phone: + 353 1 6147000; Lo Call 1890 289 389  

Email: wcu@hsa.ie  

Web: www.hsa.ie    

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ  

Revenue Commissioners, Offices Nationwide. 
Комисари по приходите, офиси в цялата страна. 
Обаждане извън Ирландия: 00353 1 6474444.  
Регионални номера са на разположение в Web: www.revenue.ie  

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ  

Ирландски конгрес на профсъюзите (ICTU)  
Irish Congress of Trade Unions (ICTU) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Phone: + 353 1 889 7777 
Web: www.ictu.ie    
  
 
SIPTU 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Phone: + 353 1 8586300; Lo Call: 1890 747 881 
Email: organising@siptu.ie   

Web: www.siptu.ie  
  
Информация за държава Ирландия 
www.gov.ie  
  

mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/
http://www.dfa.ie/
http://www.dfa.ie/
http://www.health.gov.ie/
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=bg&a=http%3A%2F%2Fwww.hse.ie%2F
http://www.hse.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:wcu@hsa.ie
http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.ictu.ie/
mailto:organising@siptu.ie
http://www.siptu.ie/
http://www.siptu.ie/
http://www.gov.ie/


 

 
 
 

Обществена служба за информация 
www.citizensinformation.ie   
 

За повече информация за условията на живот и труд в Ирландия, се свържете 
с Вашия местен съветник на EURES или на имейл eures@welfare.ie  

http://www.citizensinformation.ie/
mailto:eures@welfare.ie

