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УВАЖАЕМИ  РАБОТОДАТЕЛИ! 

УВАЖАЕМИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ! 

Процесите свързани със заетостта и доходите на 
персонала и населението като цяло навлизат в още 

по-голяма динамика в резултат на усложнената  
епидемична обстановка свързана с  Covid 19. 

В тази връзка представям на Вашето внимание 

информация в аванс по част от въпросите ,която 
считам, че ще Ви бъде полезна, въпреки 
информацията, която имате от  националните меди.  



1. По проект «Затост за теб» - В ход е 
промяна  насочена към следното:  

❑  Увеличаването на периода на финасиране до 
6 месеца и условие за запазване на 75 % от РМ за 

половината от срока на финансиране. 
❑  Договорите сключени по този проект, които 

не са с приключило фиансиране ще има възможност 

да бъдат анексирани, като за целта всеки 
работодател ще получи писмо. 

❑   Увеличават се броя на работните места, 

/РМ/ които могат да се разкриват в зависимост от 
числеността на персонала: с персонал до 10 души – 
до 4 РМ; с персонал до 50 души – до 20 РМ; с 
персонал до 250 души – до 50 РМ и над 250 души – 

до 100 РМ. 
❑  Работодателите сключили договори , ще 

могат с допълнителна заявка да кандидатстват до 

максималния брой РМ. 
 
2. По очакваното затваряне на обекти със 

заповед на Министъра на здравеопазването: 
❑ Предстои публикуване на Постановление 

на МС , с което да се регламентира възможността да 
се изплащат суми в размер на 24 лева на ден / за пълен 

работен ден, при непълен работен ден – пропорционално/ за времето на 
ползване на неплатен отпуск /до 60 дни/. 

❑ Очакван срок за стартиране подаването 

на заявленията – 30.11.2020 година. 
❑ Подаването на заявленията ще може да 

се извършва по електронен път, чрез лицеинзиран 

пощенски оператор и на място в дирекция „ Бюро по 
труда” 
 



Цялата информация и съответните документи 
ще бъдат публикувани на сайта на Агенцията по 
заетостта.  

Ние ще продължим да Ви информираме за 

всяка промяна и възможност своевременно с цел 
максимално да Ви бъдем полезни.  

 

С уважение: Димитър Алендров- директор  

 

За връзка с нас ползвайте: e-mail: dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net ,     

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

Башева – 0879 005885; Д.Гочева – 0879005884;   Е. Драганова - 0878 405819; 

Е. Русева – 0879005883 - филиал Неделино 

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

03072/37-88 

  
  

 


