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УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ! 

 

 С настоящата информация Ви 
напомняме за стартиралата 
процедура за кандидатстване на 
работодатели по мярката, придобила 
популярност като 60/40.  

Изплащането на средства за 
запазване заетостта на работници и 
служители продължава и за месеците 
ноември и декември 2021г. Това е 
регламентирано по реда на Постанов-

ление № 151 от 03.07.2020г., което за този период е изменено и 
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допълнено с ПМС № 322 от 07.10.2021г.  

Средствата ще се изплащат месечно, като документите за 
кандидатстване за предходен месец се приемат в следните 
срокове:  

- за месец октомври 2021г. – до 30.11.2021 г. 

- за месец ноември 2021 г. – до 10.12.2021 г. 

За месец декември 2021г. работодателите ще могат да 

кандидатстват след удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от 

Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 

след 31 декември 2021г. 

Работодателите, които желаят да получат подкрепа могат да 
кандидатстват последователно, ползвайки едни и същи формуляри и 
образци на документи за съответните месеци, в които отговарят на 
условията на постановлението. 

Заявлението и документите за изплащане на средства по реда на 
Постановлението се подават в Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща 
територията по мястото на работа на работниците и служителите, 
независимо от начина на подаването им:  по електронен път чрез 
Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с 
квалифициран електронен подпис /КЕП/; чрез лицензиран пощенски 
оператор; на място в дирекция „Бюро по труда“. 

Документите за участие, информация за работодателите, процедура за 
кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за 
кандидатстване, са публикувани на електронния сайт на Агенцията 
по заетостта http://www.az.government.bg, в рубриката 
„Финансови стимули за запазване на заетостта”.  

 

 

 

http://www.az.government.bg/
https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-213-2021/


 3 

Допълнителна информация може да се получи и в Дирекция „Бюро по 
труда” — Златоград, както и на:

e-mail:dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net,  

и на телефони: 

03071/22-43; 03071/21-89; 

 

Д.Алендаров–0882824908; 

С.Симеонова – 0882824906;  

Р.Башева – 0879 005885; 
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