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УВАЖАЕМИ  РАБОТОДАТЕЛИ! 

Агенцията по заетостта стартира провеждането  на 
национална информационна кампания на открито за 

бизнеса „Новите мерки по Ваша 
мярка” 

Отправяме покана към всички работодатели за 

участие в организирания информационен ден от 
Дирекция „Бюро по труда“ гр. Златоград! 



Дата на провеждане – 21.07.2020 

година 

Време на провеждане – от 10.00 часа до 
14.00 часа 

Място на провеждане – на открито пред 
сградата на община Златоград. 

 
Ще Ви бъде  предоставена информация  и 

консултация от експерти в Дирекция „Бюро по труда“ 
гр. Златоград за :  

 
❑ Процедурата за кандидатстване на работодатели за 

изплащане на средства по реда на ПМС 

151/03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за 

изплащане на средства за запазване на заетостта на работници 
и служители след периода на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 
и обявената с Решение № 325 и Решение № 378 на 

Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична 
обстановка и удължена с Решение № 378 на Министерския 
съвет от  2020 г. 

 

❑ Проект „Заетост за теб” – за разкриване на 

работни места до 6 месеца, за които се финансира заетостта до 
3 месеца в размер на МРЗ за страната и осигурителния режим 
от работодател.  

 

❑ Решение на Министерски  съвет № 429 от 

26.06.2020 година за определяне на условията и реда за 
изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и 
работодатели с цел  запазване на заетостта на работници и 
служители  в предприятията, директно засегнати от 
извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., 

 
 

 
 



За връзка с нас може да използвате и e-mail: dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net ,     

мобилни телефони: Д. Алендаров–0882824908; С. Симеонова – 0882824906; Р. 

Башева – 0879 005885; Е. Драганова - 0878 405819; Е. Русева – 0879005883 - 

филиал Неделино 

стационарни телефони: 03071/22-43; 03071/21-89; филиал Неделино 

03072/37-88 

  

  
  


