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Във връзка с изразено желание за удължаване срока за изпълне-

ние на дейностите по проект „Заетост за теб” и след получен поло-

жителен отговор от УО на МТСП, Ви информираме за следните ос-

новни промени в проекта: 

  Удължава се крайната дата за изпълнение на проекта до 

30.09.2023г.; 

  На електронния сайт на Агенцията по заетостта 

http://www.az.government.bg, в рубриката Финансови стимули за 

запазване на заетостта, Заетост за теб са публикувани регистри на 

одобрени/неодобрени работодатели към 21.11.2022г.; 

 Срокът за насочване на безработни лица е 1 месец, от датата на 

публикуване на Регистър на одобрени работодатели. В слу-

чай че няма достатъчно подходящи безработни лица за удовлетво-

ряване на заявката и след изтичане на 15 дни от началото на на-

сочване, служебно се разширява териториалният обхват съгласно 

§ 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване 

на заетостта за оставащия период за насочване на безработни 

лица, без да е необходимо писмено потвърждение от работодателя; 

 Заетостта на включените лица от целевата група се финансира до 

изтичане на 6 месечна субсидирана заетост, но  не по-късно от 

31.05.2023г.; 

 Всички работодатели следва да предявят окончателно искане за 

плащане до 30.06.2023 г.; 

http://www.az.government.bg/
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 В периода от 01.12. до 31.12.2022г. Дирекция „Бюро по труда“ гр. 

Златоград ще направи ревизия на всички сключени Договори за 

заетост, по които ще се възстановяват разходи за субсидирана 

заетост след 31.12.2022г. (съгл. чл.6 от Договора). С работодате-

лите, които отговарят на горното условие ще се сключи 

Допълнително споразумение за изменение на чл.6 от Договор за 

заетост; 

 

Актуални образци на документите са публикувани на електронния 

сайт на Агенцията по заетостта http://www.az.government.bg.  

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;  

Е. Драганова – 0878409819; 
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