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Златоград 4980, ул.“Ст. Стамболов” 1, факс: 03071/21-67 e-mail:dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net 

 

  

                                            Брой 5, юни  2019 г. 
       

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      

 

О Б Щ И Н А   З Л А Т О Г Р А Д  

 

О Б Щ И Н А    Н Е Д Е Л И Н О   

  

ТТЕЕММААТТАА  ЕЕ::    

  

НАЛИЧИЕ НА 

СВОБОДЕН 

ФИНАНСОВ РЕСУРС 

ЗА НОВИ ДОГОВОРИ 

ЗА ЗАЕТОСТ И 

ОБУЧЕНИЕ 
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С НАСТОЯЩИЯ БЮЛЕТИН ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА НАЛИЧИЕТО НА 

ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА НОВИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ КАКТО СЛЕДВА: 

 

Мерки за насърчаване на 

работодателите, които 

разкриват работни места и 

наемат:  

Условия по 
чл. 56 от ЗНЗ 

и срок на 

заетостта по 
НПДЗ 2019 

Субсидия по НПДЗ 
2019г./Национален план 
за действие по заетостта/ 

Средства 

в лв. 

По  Чл. 52, ал.1 от ЗНЗ - / 

За всяко разкрито работно място, 

на което са наети безработни 

лица с трайни увреждания 

включително военноинвалиди, 

насочени от поделенията на 

Агенцията по заетостта за работа 

на пълно или непълно работно 

време, на работодателя се 

предоставят суми съгласно чл. 

30а, ал. 2 за времето, през което 

лицата са били на работа, но за 

не повече от 12 месеца. 

 

до 6 месеца 
+ 

6 месеца 
несубсид. 

+ 
последователна 

заетост 
 

Внимание: 
Безработните 

лица се включват 
в заетост на 

работни места 
при работодател, 

ако през 
последните 6 

мес.не са 
работили при 

същия 

работодател 

1. - Трудово възнаграждение в 
размер на 450 лв. или почасово 
трудово възнаграждение в 
размер на 2.65 лв. при непълно 
работно време или  
    - Трудово възнаграждение в 
размер на 500 лв. за назначени 
на длъжности, за които се 
изисква висше образование или 
почасово трудово 
възнаграждение в размер на 
3.01 лв. при непълно работно 
време; 

2. Доп. възнагр. по 
минимални р-ри, установени в 
КТ и в нормативните актове по 
прилагането му върху 
средствата по т. 1; 

3. Възнагр. за основен 

платен годишен отпуск по 
чл. 155 или 319 от КТ; 

4. Възнагр. по чл. 40, ал. 5 
от КСО (първите 3 дни 
болнични); 

5. Дължими осигурителни 
вноски за сметка на 

работодателя (не по-малко от 
минималния осигурителен 

доход според ОИД, а за лицата, 
за които не е определен 

минимален осигурителен доход 
- минималната месечна работна 
заплата за страната и не повече 
от максималния месечен размер 

на осигурителния доход). 

3629,00 

По  (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)  
За всяко разкрито работно място, 

на което е наето безработно лице 

с трайни увреждания, насочено 

от поделението на Агенцията по 

заетостта, на работодателя се 

предоставят суми по чл. 30а, ал. 

1, т. 1, 2, 4 и 5 за времето, през 

което лицето е било на работа, 

но за не по-малко от три месеца 

и не повече от 12 месеца. Сумите 

се предоставят в размер до 75 на 

сто за периода на субсидиране. 

от 3 до 12 месеца 
/по преценка на 
работодателя/ 

 
+ 

Нетно 
увеличение на 
числеността на 

персонала 
спрямо средния 

брой на 
персонала през 
последните 12 

месеца 
 

75 на сто от:  
1.Трудово възнаграждение в 

размер на 560 лв.; 
2. Доп. възнагр. по 

минимални р-ри, установени в 
КТ и в нормативните актове по 
прилагането му върху 
средствата по т. 1; 

3. Дължимите осигурителни 
вноски за сметка на 
работодателя (не по-малко от 
минималния осигурителен 
доход според ОИД, а за лицата, 
за които не е определен 
минимален осигурителен доход 
- минималната месечна работна 

 

4740,00 
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заплата за страната и не повече 
от максималния месечен размер 
на осигурителния доход). 

НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ НА 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

възнаграждения за основен 
платен годишен отпуск по чл. 
155 или чл.319 от КТ и по чл. 

40, ал.5 от КСО. 

Обучение на възрастни: 
  Средства 

в лв. 

-  обучение на възрастни - 

безработни лица по чл. 63, ал.1, 

т.1 от ЗНЗ и/или обучение по 

Ключови компетентности на 

заети лица от микро и малки 

предприятия по реда на чл.63, 

ал.1, т. 3 от ЗНЗ Приложение 

формуляр заявка.  

/при проявен интерес 

работодателя ще бъде целево 

консултиран/  

 

 Съгласно НПДЗ за 

2019 година 

3332,00 

 

При възникнали въпроси пишете на електронен адрес:  dbt-
zlatograd@mbox.is-bg.net, като съответно ще получите и отговора по електронна 

поща /предпочитана от нас форма за комуникация/ или чрез обаждане по телефон от 
служител.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ, 

ПРОЕКТИ ПО ОП «РЧР» И ПРОГРАМИ И 

МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ,  

ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  И НОВИ СХЕМИ, 

ЗА ИНИЦИАТИВИ И ДОПИТВАНИЯ МОЖЕ ДА 

ПОЛУЧЕТЕ  НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА 
 
 

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА: 

http://www.az.government.bg 

ДДииррееккцциияя  „„ББююрроо  ппоо  ттррууддаа””    

ггрр..  ЗЗллааттооггрраадд  
Златоград 4980, ул.“Стефан Стамболов” № 1,  

телефони: 03071/21-89, 23-59, 21-67 ;22-43;21-68 
e-mail:dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net 

11.06.2019г.  
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