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Молим, да отделите време да разгледате настоящия Бюлетин! 

Надяваме се да сме Ви полезни! 

В периода на извънредно положение всички предоставяни от нас 

услуги може да получите по електронен път чрез: 

● ползане на електронната поща на официалния електронен адрес на 

Дирекция «Бюро по труда» гр. Златоград : dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net; 

● ползане на Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/. 

Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна 

препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 и същата може да 

се ползва само с персонален идентификационен код /ПИК/ на 

Националния Осигурителен Институт /НОИ/. 
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Ако нямате издаден ПИК, може да се запознаете с процедурата на адрес: 

www.nssi.bg. 

След получаване и активиране на персоналния идентификационен код на 

Националния Осигурителен Институт стъпките за регистрация в Системата за 

сигурно електронно връчване са следните: 

 Отворете https://edelivery.egov.bg/ 
 Ще се зареди началният екран на уеб интерфейса; 

 Изберете Регистрация; 
 Ще се отвори нов прозорец, в който имате възможност да изберете какъв 

вид потребител да регистрирате - физическо лице или юридическо лице. 
В нашия случай ще изберем Физическо лице; 

 След направения избор ще се отвори нов прозорец; 
 Имате възможност да изберете начин на влизане. Маркирате влизане с 

Персонален Идентификационен Код на НОИ; 
 След направения избор ще се отвори нов прозорец, в който трябва да 

въведете Идентификатор (Вашето ЕГН) и ПИК на НОИ; 
 В новоотворения прозорец трябва да въведете допълнителна информация, 

различна от вашето ЕГН, което не може да бъде променено - то ви 
идентифицира по уникален начин относно вашия профил – имена, 

електронна поща, телефон и други; 
 След като сте попълнили данни за профила си, натиснете бутон 

РЕГИСТРАЦИЯ. След успешната регистрация може да влезете в системата 

за е-Връчване. 

Може да използвате направената регистрация в Системата за 

сигурно електронно връчване за: 

ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА 

        ● подаване на заявление за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ 

гр. Златоград по електронен път, като предварително сте изтеглили от сайта 

на Агенция по заетостта: http://www.az.government.bg, / Търсещи работа/ 

Информация за регистрация на търсещо работа лице/ Заявление-декларация за 

регистрация (Приложение 1); 

        (Подходяща за клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от 

чужбина и които следва да спазват 14-дневния карантинен период от  
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тяхното пристигане. Те няма да се допускат в бюрото по труда, а за 

установените случаи на нарушение ще се уведомяват компетентните органи.) 

        ● да ни информирате за промяна на декларирани от Вас обстоятелства 

като: смяна на фамилия, смяна на документ за самоличност, промяна на данни 

за контакт, започване на работа и др., като предварително сте изтеглили 

Заявление-декларация за промяна на обстоятелствата (Приложение 2); 

        ● да получете насочващо писмо за започване на работа. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

● да заявете свободни работни места; 

● да получавате насочващи писма на търсещи работа лица и да ни 

информирате за резултатите от насочването;  

● при сключени с ДБТ договори за заетост, да представите в срок от 7 

работни дни от сключването/ изменението/ прекратяването заверено 

копие на трудови договори, допълнителни споразумения, писмения акт за 

прекратяването трудовото правоотношение на наети лица; график за 

местонахождението на обекта на работа и работното време на наети лица и др.; 

        ● при сключени с ДБТ договори за заетост, да представите в срок до 10 

число на месеца следващ отчетния (за отчетен месец март – до 

15.04.2020г.): Декларация–искане (по образец) за внесените/ преведените/ 

начислените по реда на Закона за държавния бюджет през изтеклия месец 

осигурителни вноски за сметка на Работодателя и за начислените за изтеклия 

месец средства по за наетите лица.; Отчетна форма (по образец) за изтеклия 

месец за явяване/неявяване на работа на наетите лица; Копие на 

разплащателна ведомост или официална справка за изплатените поименно 

средства на лицето/лицата през изтеклия месец,  нареждане за масово плащане 

за извършения банков превод по електронни дебитни карти и банково 

извлечение (не се изисква за работодатели – детска градина, училище,  

 

   



 

                        

 

дирекция за социално подпомагане), удостоверяващо превода на средства за 

трудово възнаграждение и осигуровки; 

● да ни уведомите за предвижданите масови уволнения не по-късно от 

30 дни преди датата на уволненията; 

Препоръчваме вземането на подобно решение да се предшества от 

консултация със експерт в бюро по труда с оглед своевременно планиране на 

възможните действия за преодоляване на критичния период.  

Очаква се да бъдат приети условията и редът за прилагане на кризисната 

мярка за работодатели, които са преустановили дейността си поради 

въведеното извънредно положение. 

 

Ползвайте електронната ни поща: dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net 

или  телефони: 03071/21-89, 03071/21-67; 03071/21-68; 03071/22-43. 

Мобилни телефони: 0882 824908; 0882 824906; 0879 005884; 0879 

005885 
Филиал Неделино – тел. 03072 3788 и мобилен 0879 005883 

 

За актуална информация, следете официалната страница на Агенция по 

заетостта: http://www.az.government.bg, 
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