Златоград 4980, ул.“Стефан Стамболов” №1, факс: 03071/21-67
e-mail:dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net

БРОЙ 6, април 2021г.

Възможност за разкриване на
работни места по мерки за
заетост по Закона за
насърчаване на заетоста
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УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ОБЯВА ЗА НАЛИЧИЕ НА
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ЗАКОНА ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
За вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Златоград
Уведомява работодателите от общините Златоград и Неделино, че
разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на
програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни
по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към април 2021 г., както следва:
Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ - за насърчаване
на Работодатели, които разкриват работни места за
безработни лица и наемат:

Средств
а в лв.

безработни лица на първите 5 работни места
работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

5645,77

разкрити

от

безработни
лица
с
трайни
увреждания
включително
военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1
от ЗНЗ)

4258,11

безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки
(осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

4212,00

- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

4595,00

- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

5402,72

Раздел III. Обучение на възрастни

Средств
а в лв.

Обучения – по Заявка на Работодател.
Обучения на Заети лица.
- Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от
ППЗНЗ /за придобиване на Ключови компетентности/
/при Работодатели – „микро-“ и „малки“ предприятия/

430,00

Организацията и провеждането на обученията, следва да
бъде съобразена с противоепидемичната обстановка в
страната.
За ползване на горепосочените преференции работодателите могат да
подават заявки за свободни работни места / заявки за обучение и необходимите
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документи до изчерпване на средствата.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:
Дирекция “Бюро по труда” - Златоград, както и на тел. 03071/22-43,
03072/37-88.

За връзка с нас: e-mail: dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net ,
мобилни телефони: Д. Алендаров–0882824908; Р. Даниела Гочева – 0879
005884; Е. Русева – 0879005883 - филиал Неделино
стационарни

телефони:

03071/22-43;

филиал

Неделино

03072/37-88
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