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

Брой 2 /12.01.2021 г.

ТЕМАТА Е:

ОБЩИНА

ЗЛАТОГРАД

ИЗМЕНЕНИЕ НА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
325 ОТ
26.11.2020
ГОДИНА
ОБЩИНА

НЕДЕЛИНО
1

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ,
С настоящия бюлетин Ви информираме за приетото ПМС 418 от
30 декември 2020 година , за изменение и допълнение на ПМС 325 от
26.11.2020 година за условията и реда за изплащане на
компенсациите на работници и служители осигурени в икономически
дейности, за които са наложени временни ограничения от държавен
орган / изплащането на 24 лв. на ден в неплатен отпуск/
ПМС 418 е обнародвано в ДВ бр.2 от 08.01.2021 година.
Всички материали в тази връзка са качени на сайта на Агенцията
по заетостта по проект „ Запази ме”.
Молим всички работодатели, които са подали или ще подават
заявления по проект „Запази ме” да се запознаят подробно с
материалите , тъй като са променени всички образци, които се
подават в Бюрата по труда.
Постановление 418 от 30.12.2020 година влиза в сила от 01.01.2021
година, поради което за част от Вас ще е необходимо да се представят
новите формуляри документи за отчетния месец декември 2020
година.
За Ваше улеснение приложено Ви изпращаме, част от основните
документи:
❑

Указание за работодатели след 01.01.2021 г.

❑

Приложение 16 – писмо от работодател

❑

Приложение 8 Декларация за наличие или липса на

промени
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❑

Приложение 3 – списък работници

❑

Приложение 2 – Декларация от служител

❑

Приложение 1 –Заявление – декларация

❑

ПМС 418 от 30.12.2020 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; Даниела Гочева – 0879 005884; Е. Драганова - 0878
405819; Е. Русева – 0879005883 - филиал Неделино
стационарни телефони: 03071/22-43; 03071/21-89; филиал Неделино
03072/37-88

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА:
http://www.az.government.bg
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