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От 08.04.2022г. стартира прием на 
документи по мярката 60/40 

 

Агенцията по заетостта стартира 
процедура за кандидатстване на 
работодатели по мярката, придобила 
популярност като 60/40.  

Изплащането на средства за 
запазване заетостта на работници и 
служители ще продължи и за периода 
от 01 март до 30 юни 2022г.  

Това е регламентирано по реда на 
Постановление № 151 от 03.07.2020г., което за този период е изменено 
и допълнено с ПМС № 40 от 31.03.2022г.  

През периода март-юни 2022г. ще се подкрепя запазването на 
заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в 
посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи 
от продажби през 2020г. са намалели в сравнение с 2019 г. 

Регламентираната подкрепа и за новия етап ще се определя на 
база осигурителния доход на работниците и служителите за месец 
октомври 2021г.  

Тя се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните 
вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от 
продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за 
който се предоставя подкрепата спрямо средномесечните приходи 
за 2019г.  

Финансова подкрепа в размер на 50% се предоставя за 
запазване на заетостта на работещите в предприятия, чиито приходи 
от продажби са намалели с не по-малко от 30 на сто през месеца, 
за който се предоставя подкрепата спрямо средномесечните 
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приходи за 2019г.  

За учредените след 1 януари 2020г. спадът на приходите за 
месеца, за който кандидатстват, спрямо средномесечните приходи 
за 2020г. 

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

- за месец март 2022г. – до 17:00 часа на 29.04.2022г. и до 
30.04.2022г. – за документи, изпращани чрез ССЕВ или лицензиран 

пощенски оператор, което се удостоверява с датата и часа на 
подаване на документите; 

- за месец април 2022г. – до 31.05.2022г.; 

- за месец май и юни 2022г. – до 10.06.2022г.; 

- отчетни документи за месец юни 2022 г. – до 29 юли 2022г. 

Работодателите, които желаят да получат подкрепа за периода 
март-юни 2022г., ще могат да кандидатстват последователно, 
ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи 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/
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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 – 0879005885; 
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