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М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:
§1. В чл.1 след думите „отказване и прекратяване” се добавят „условията и редът за
временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в Република
България, както и”
§ 2. В чл.2, ал.2 след думите „Посредническата дейност” се добавя „ по ал.1”.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл.3 Посредническа дейност могат да осъществяват лица, наричани по-нататък
„посредник”, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно:
1. българското законодателство или законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са
установени в Република България и регистрирани по реда на наредба;
2. законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или
на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария, без да подлежат на регистрация когато извършват тези услуги
временно или еднократно в Република България.”
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Посредническа дейност по наемане на работа се извършва:
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1. от лицата по чл. 3, т.1 след регистрация в Агенцията по заетостта и издаване на
удостоверение за регистрация от министъра на труда и социалната политика или от
упълномощено от него длъжностно лице;
2. от лицата по чл. 3, т. 2 след предварително уведомяване на министъра на
труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.”
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл.6. (1) Действието на регистрацията за извършване на посредническа дейност по
наемане на работа е безсрочно.
(2) Правото по регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на
работа не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица,
освен в случаите на вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма на
лицето, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване, ако лицето, на което се
прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра.”
§ 6. В чл.7 след думите „по чл. 3” се поставя запетая и се добавя „ т.1”, и след думите
„приложение № 1” се поставя запетая и се добавя „съответно приложение № 1а.”
§ 7. В чл.8 се правят следните изменения:
1. В ал.1, т.2 се изменя така:
„2. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал.1, т.1 от Закона за
насърчаване на заетостта към датата на подаване на заявлението;
2. В ал.1, т.3 и 4 се отменят.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението по чл.7 лицата, които имат право да предоставят
посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава членка на
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария и установени в Република
България прилагат:
1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал.1, т.1-3 от Закона за
насърчаване на заетостта, съобразно законодателството на държавата по регистрация;
2. копия на документи, удостоверяващи правото на лицата да предоставят
посреднически услуги по заетостта, издадени от държава членка на Европейския съюз или
от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
или Конфедерация Швейцария;
3. идентификационен номер на издаденото от Комисията за защита на личните
данни удостоверение за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
личните данни;
4. списък на физическите лица, наети да извършват посредническа дейност по
наемане на работа на територията на Република България, съдържащ данни за завършено
образование;
5. списък на физическите лица, наети да извършват посредническа дейност по
наемане на работа на моряци на територията на Република България, съдържащ данни за
наличието на трудов стаж в областта на морския транспорт.”

4. Създава. нова ал.4:
„(4) Документите по ал.3, т.1 и 2 се прилагат и в официален превод на български
език.”
5. Досегашната ал.4 става ал.5.
6.Създава се ал.6 :
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„(6) За отразяване на промяната в обстоятелствата по чл.6, ал.2, лицата подават
ново заявление по чл.7, в срок 14 дни от настъпване на промяната.Към заявлението се прилага
и договор за преобразуване или план за преобразуване, съответно договор за прехвърляне на
предприятие или удостоверение за наследници, от които е видно съгласието за прехвърляне
или преотстъпване на правата по регистрацията или поемането им.”
§ 8. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 след думите „длъжностно лице издава” се добавя „на лицата по чл. 3, т.1”;
2. В ал.2 думите „за срок 5 години” се заличават;
3. В ал.4 след думите „по чл.3” се поставя запетая и се добавя „т.1”;
4. Създават се ал.5 и 6:
„(5) Удостоверението по ал.1 се преиздава в срок 14 дни от датата на
уведомяване:
1. когато лицата по чл. 3, т. 1 уведомят писмено Агенцията по заетостта при
промяна на вписаните в удостоверението за регистрация за извършване на посредническа
дейност наименование и/или седалище и адрес на управление;
2. в случаите по чл.16.
(6) В случаите по чл. 6, ал.2 се издава ново удостоверение за регистрация за
извършване на посредническа дейност по наемане на работа, в срок 14 дни от датата на
уведомяване.”
§ 9. В чл.11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 се правят следните изменения:
а ) в т.1 след думите „издадените удостоверения” се добавя „на лицата по чл. 3,
т.1”;
б) т.2 се отменя.
в) създава се т.3:
„3. лицата по чл. 3, т. 2, които са уведомили че ще предоставят временно или
еднократно посреднически услуги по заетостта на територията на Република България”.
2. В ал.2 се правят следните изменения:
а) в т. 2 и т.5 след думите „ по чл.3” се добавя „т.1”;
б) точка 7 се отменя.
в) създава се т.8:
„8. други.”
3. Алинея 3 се отменя.
4. Създава се ал.3а:
„(3а) В регистъра по ал.1, т.3 се вписват:
1. данните за регистрация в търговски или друг публичен регистър, в т.ч.
документ, издаден от съответната държава членка на Европейския съюз или на друга държава
– страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на
Конфедерация Швейцария, с които се удостоверява правото на лицата по чл.3, т. 2 да
предоставят посреднически услуги по заетостта в държавата, в която са установени;
2. адресът на управление на лицето;
3. адресът за кореспонденция с лицето - електронната поща и телефон;
4. адресът на офис или място за извършване на дейността на територията
на Република България;
5. името на представляващия лицето;
6. териториалният обхват и видът на извършваните посреднически услуги
по заетостта;
7. срокът на еднократното или временно предоставяне на услугите по
заетостта.
5. В ал.4 думите „и по ал. 3, т. 4 – 6” се заличават.
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6. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Вписванията по ал. 2 и ал.3а се заличават при прекратяване на
регистрацията по чл. 15, ал. 1 или след изтичане на срока за временно или еднократно
предоставяне на услуги по заетостта от лицата по чл.3, т.2.”
7. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Към регистрите по ал. 1, т. 1 и 3 Агенцията по заетостта създава и
поддържа електронна база данни за регистрираните посредници, включваща и електронен
вариант на документите по чл. 7, 8, чл. 10, ал. 1, чл. 13, чл. 14, ал. 1, 14а,ал.1, чл. 16, 18а , 26 и
26а.”
§ 10. В чл.12, ал.1 думите „на чл. 29 от Закона за насърчаване на заетостта и на чл. 3, 7,
8, чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 3 и чл. 23, ал. 2” се заменят с „на чл.27а, ал.1 и чл. 29 от Закона за
насърчаване на заетостта и на чл. 3, 7, 8, чл. 9, ал. 2 и чл. 10, ал. 3.”
§ 11. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. 1) Посредникът уведомява писмено Агенцията по заетостта, когато за
определен период няма да извършва посредническа дейност по наемане на работа;
2) Обстоятелствата по ал.1 се вписват в регистъра по чл. 11, ал. 2 и в списъка по
чл.18, т.1;
3) За срока по ал. 1 посредникът не представя информация по чл. 26а .
§ 12. В чл.15, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. посредникът има влязло в сила наказателно постановление за налагане
на административно наказание за нарушение на чл. 28, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за насърчаване
на заетостта или на чл. 6, ал.2, чл. 20, чл. 22а, 23, ал. 1, чл. 24, 25, 26, ал.1 и 3, 27, чл. 29, 30,
31, ал. 2, 32, чл. 35, 36 и 37”.
2. Създават се т.5-8:
„5. посредникът има влязло в сила наказателно постановление за налагане
на административно наказание по чл.79, ал.1 и 2 ЗНЗ.
6. посредникът има влезли в сила три или повече наказателни
постановления за налагане на административно наказание по чл. 81, ал. 2 ЗНЗ в период от три
години.
7. посредникът не е подал информацията по чл. 26а за три поредни
тримесечия.
8. посредникът е представил неверни данни или документи с невярно
съдържание, които са послужили като основание за регистрация или за вписване на промени
в нея.”
§ 13. В чл.16 думите „на срока” се заличават.
§ 14. Член 17 се отменя.
§ 15. В чл.18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т.1 думата „ежемесечно” се заличава.
2.Точка 2 се отменя.
3.Създава се т.4:
„4. посредниците, уведомили, че временно или еднократно ще предоставят
посреднически услуги по заетостта на територията на Република България.”
§ 16. Създава се Глава втора „а”:
„Глава втора „а”
Ред за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по
заетостта на територията на Република България
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Чл. 18а (1) В случаите на предоставяне на посреднически услуги по заетостта
временно или еднократно на територията на Република България, лицата по чл. 3, т. 2 предварително
уведомяват за това министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно
лице чрез писмено уведомление по образец, съгласно приложение № 4.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава в Агенцията по заетостта в срок 14 дни
преди започване на предоставянето на посредническите услуги по заетостта.
(3) В уведомлението по ал. 1, лицата посочват:
1. данните за регистрация в търговски или друг публичен регистър, в т.ч.
документ, издаден от съответната държава членка на Европейския съюз, друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, с които
се удостоверява правото на лицата да предоставят посреднически услуги по заетостта в държавата, в
която са установени;
2. адресът на управление на лицето;
3. адресът за кореспонденция с лицето - електронна поща, телефон, факс;
4. адресът на офис или мястото за извършване на дейността на територията
на Република България;
5. името на представляващия лицето;
6. посредническите услуги по заетостта, които ще предоставят на
територията на Република България;
7. териториалният обхват на посредническите услуги по заетостта;
8. срокът за предоставяне на посредническите услуги по заетостта.
(4) Към уведомлението по ал. 1 се прилага официален превод на български език
на документа, издаден от съответната държава членка на Европейския съюз, друга държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, с
който се удостоверява правото на лицето по чл.3, т. 2 да предоставя посреднически услуги по
заетостта в държавата, в която е установено.

(5) Информацията за лицата по чл.3, т.2 се вписва в регистъра по чл. 11, ал.
1, т. 3.”
Чл.18б За случаите по чл.18а, ал.1 Агенцията по заетостта уведомява
Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” в срок 3 дни от датата на подаване на
уведомлението.
§ 17. В чл.19, ал.2 се изменя така:
„(2) Посредникът предоставя в Агенцията по заетостта информация за
обявените при него свободни работни места и за работните места, които вече са заети или е
отпаднала необходимостта за намиране на кандидат по реда на чл. 28, ал. 9, т. 1 и т. 2 ЗНЗ.”
§ 18. В чл.22, ал.2 се изменя така:
„(2) При реклама и/или публикуване на обяви за работа посредникът обявява
номера, под който е регистриран за извършване на посредническа дейност. Посредникът
рекламира и/или публикува обяви за работни места само в случаите когато има сключен
посреднически договор с работодател и заявени свободни работни места.”
§ 19. В чл.23, ал.2, т.1 след думите „данни за посредника” се поставя запетая и се
добавя „в т. ч. за лицето, упълномощено да подпише договора от името на посредника”.
§ 20. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24.(1) Посредникът води прономеровани, прошнуровани и заверени в
териториалната дирекция „Главна инспекция по труда” по адрес на офиса, регистри на:
1. търсещите работа лица;
2. устроените на работа лица.
(2) Регистрите по ал.1 се водят във всеки офис на посредника и се представят
при поискване на контролните органи.
(3) Регистърът по ал.1, т.1 съдържа:
1. пореден номер;
2. име и ЕГН на търсещото работа лице;
3. образование и професия на търсещото работа лице;
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4. номер и дата на сключения посреднически договор.
(4) Регистърът по ал.1, т.2 съдържа:
1. пореден номер;
2. име и ЕГН на устроеното на работа лице;
3. име, ЕИК и адрес на работодателя;
4. длъжност, на която лицето е наето на работа;
5. срок на трудовия договор.”
§ 21. В чл.26а след думите „Агенцията по заетостта” се добавя „или в нейните
териториални поделения.”
§ 22. Заглавието на Раздел III Посредническа дейност по наемане на работа в
чужбина се изменя така:
„Раздел III
Посредническа дейност по наемане на работа в други държави”
§ 23. В чл. 29, ал.1 думите „чужбина съобразно действащото законодателство на
приемащата държава” се заменят с „друга държава съобразно националното й
законодателство”.
§ 24. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Посредникът насочва и подпомага търсещите работа лица за
започване на работа в друга държава съгласно условията на посреднически договор сключен с
чужд работодател.”
(2) Посредникът съхранява в оригинал и в официален превод на български
език всеки посреднически договор сключен с чужд работодател.”
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Към сключения посреднически договор, посредникът съхранява копие
и официален превод на български език на документ за регистрация на чуждестранния
работодател, съдържащ правния му статут, седалище и адрес на управление, предмет на
дейност, лицата, които го управляват и представляват, и копие на разрешението за наемане на
работа на чужденци, когато такъв документ се изисква от действащото законодателство на
приемащата държава.”
§ 25. В чл.31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея1 се отменя.
2.В ал.2 се създава т.4:
„4. информация за мястото на работа.”
§ 26. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думите „За изпълнението на всеки регистриран посреднически
договор посредникът представя в Агенцията по заетостта:” се заменят с „За изпълнението на
всеки посреднически договор сключен с чужд работодател, посредникът съхранява:”
2. Алинея 2 се отменя.
§ 27. В чл.35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Посредникът насочва и подпомага търсещите работа лица за започване
на работа като моряци съгласно условията на посреднически договор сключен с
корабопритежател.
(2) Посредникът съхранява в оригинал и в официален превод на български
език всеки посреднически договор сключен с корабопритежател.”
2. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Към сключения посреднически договор, посредникът съхранява
декларация на корабопритежателя, че той разполага със система за защита на моряците от
изоставяне в чужди пристанища. Декларацията се съхранява в заверено копие, а в случаите, в
които не е съставена на български език, и в официален превод на български език.”
§ 28. В чл.36, ал.1 се отменя.
§ 29. В чл.38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За изпълнението на всеки посреднически договор, сключен с
корабопритежател посредникът съхранява списък на изпратените на работа моряци.”
2. Алинея 2 се отменя.
§ 30. Глава четвърта „Регистрация на посреднически договори” се отменя.
§ 31. В чл. 41 се създава ал. 4:
„(4) При поискване от страна на контролните органи посредникът
предоставя документите по ал. 1 и 2, както и заверени копия от тях.”
§ 32. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” може да получава
чрез Министерството на външните работи информация за легитимността на чуждите
работодатели, включително корабопритежатели, сключили посреднически договор с
посредник в България.”
§ 33. Приложение №1 към чл.7 се изменя така:

Вх.№

„Приложение №1 към чл.7
ДО
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА
От
(физическо лице, юридическо лице, ЕТ- съгласно търговската
регистрация)
Представляван от:
(име , презиме, фамилия на собственик, управител, изпълнителен
директор)
Търговска регистрация:
Седалище и адрес на управление:
(съгласно търговска регистрация)

Адрес за кореспонденция:

ЕИК №……………..………….……………………………………….
Гр./с………………………………………………………...
Община…………………………………………………….
Област………………………………………………………
Ул./кв./ж.к…………………………………………………. №/ ...
Бл…………… Ет……………Ап…….
Гр./с………………………………………………………...
Община/Област…………………………………………………….
Държава………………………………………………………
Ул./кв./ж.к…………………………………………………. №/ ...
Бл…………… Ет……………Ап…….
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Телефон за контакти/ Факс:
e-mail:

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

БУЛСТАТ:
/за лицата, регистрирани по българското
законодателство/
Идентификационен номер на
удостоверението за вписване в регистъра
по чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:
Име, презиме, фамилия на наетите лица,
които ще извършват посредническа
дейност по наемане на работа
1
2
3
4
Териториален обхват на
посредническата дейност, която
заявителя желае да извършва*

за Република България
за други държави
за моряци

Посреднически услуги, които
посредникът желае да предоставя**

информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на
работодателите
психологическо подпомагане на търсещите работа лица
насочване към обучение на възрастни
насочване и подпомагане за започване на работа, включително в
друго населено място в страната или в други държави

Адрес на офиса/офисите за извършване
на посредническа дейност по наемане на Гр./с………………………………………………………...
Община…………………………………………………….
работа
Област………………………………………………………
Ул./кв./ж.к……………………………………. №/ …..
Бл……….. Ет…………. Ап……...……
Тел/Факс…………………………………………………..
Приложени документи***

копие на документа за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
документи удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал.1, т.1 от
Закона за насърчаване на заетостта към датата на подаване на заявлението
идентификационен номер на издаденото от Комисията за защита на
личните данни удостоверение за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2
от Закона за защита на личните данни
нотариално заверени копия на документите за завършено средно или
висше образование на физическото лице или на представляващия
юридическото лице по чл.3, т.1 и на наетите лица, които ще извършват
посредническа дейност по наемане на работа
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нотариално заверени копия на документите, удостоверяващи
наличието на трудов стаж не по-малко от три години в областта на
морския транспорт на физическото лице или на представляващия
юридическото лице по чл. 3 и на наетите лица , които ще извършват
посредническа дейност по наемане на моряци
заверено копие на действащ, вписан по реда на чл. 53, ал. 3 от
Кодекса на труда колективен трудов договор, сключен между
синдикалната организация и установен в Република България
корабопритежател, в който се съдържат клаузи относно правото на
организацията да извършва посредническа дейност по наемане на
български моряци на работа на кораби, които плават под българско знаме,
самостоятелно или чрез търговско дружество, когато заявителят е
българска синдикална организация на моряци или търговско дружество, в
което синдикалната организация има управляващо мнозинство.
Заявител:
………………………………………………………………..
(име, подпис, печат)
Дата:

…………………………………………………………………..

Забележка:
* Отбележете с "Х" териториалния обхват на посредническата дейност, която искате да извършвате
** Отбележете с "Х" посредническите услуги, които искате да извършвате
*** Отбележете с "Х" документите, които сте представили

§ 34. Създава се Приложение № 1а към чл.7:
„Приложение № 1а към чл. 7
Вх. № ……………

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА
1. От
(физическо лице, юридическо лице, съгласно регистрацията)
2.

Представляван от:

3.

Документ издаден от
държава членка на
Европейския съюз, или
друга държава - страна по
Споразумението за
Европейско икономическо
пространство или
Конфедерация Швейцария
удостоверяващ правото на
лицето да предоставя
посреднически услуги по
заетостта, в държавата в
която е установено

(име, презиме, фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор)

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
(№ и вид на документа)
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4.

5.

Седалище и адрес на
управление:
(съгласно регистрацията в
търговски или друг
публичен регистър в
съответната държава)

Адрес за кореспонденция:

Държава:…………………………………………………………….
Гр./с.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Община/Област . . . . . . . . . . . . . . . .
Ул…………………(кв.).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
№/.
.

.

Държава…………………………………..
Гр./с.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Община/Област . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ул…………………..(кв.)
………………№/……………….
.
Бл. . . . . . . . . . Ет. . . . . . Ап.

.
.

.
.
.

.

.

.

.
.

......................
Телефон /Факс:
Е-mail:
6.

7.

.......................

Идентификационен номер
на удостоверението за
вписване в регистъра по чл.
10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:
Име, презиме, фамилия на
наетите лица, които ще
извършват посредническа
дейност по наемане на
работа в Република
България
1.
2.
3.
4.

8.

9.

Териториален обхват на
посредническата дейност,
която заявителят желае да
извършва*

за Република България
за други държави

за моряци
Посреднически
услуги,
информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на
които посредникът желае да
работодателите;
предоставя**
психологическо подпомагане на търсещите работа лица
насочване към обучение на възрастни;

10. Адрес на офиса/офисите за
извършване на
посредническа дейност по
наемане на работа

11. Приложени документи ***

насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго
населено място в страната или в други държави.
Гр.
/с.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Община
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Област
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ул.
(кв.)
ж.к.
.
.
.
.
.
.
.
№/
.
Бл.
.
.
.
.
.
.
.
Ет.
.
.
.
Ап.
.
Тел./факс . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.27а, ал.1, т.1-3 от Закона
за насърчаване на заетостта, съобразно законодателството на държавата по
регистрация, с приложен официален превод на български език;
копия на документи, удостоверяващи правото на заявителя да предоставя
посреднически услуги по заетостта, издадени от държава членка на Европейския
съюз или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, с приложен
официален превод на български език;
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идентификационен номер на издаденото от Комисията за защита на
личните данни удостоверение за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на личните данни;
списък на физическите лица, наети да извършват посредническа дейност по
наемане на работа на територията на Република България, съдържащ данни за
завършено образование;
списък на физическите лица, наети да извършват посредническа дейност по
наемане на работа на моряци на територията на Република България, съдържащ
данни за наличието на трудов стаж в областта на морския транспорт.
12. Заявител:

...........

...........
(име, подпис, печат)
13. Дата:
............
* Отбележете с “Х” териториалния обхват на посредническата дейност, която искате да извършвате.
** Отбележете с “Х” посредническите услуги, които искате да извършвате.
*** Отбележете с “Х” документите, които сте представили.”

§ 35. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 се изменя така:
„ Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ
На основание чл. 28, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 5, т.1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с
Постановление № 107 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; изм. с Решение № 12614 от 27.10.2010 г. на ВАС на РБ - бр. 88 от
2010 г.; бр. 50 от 2011 г. и бр. 83 от 2013 г.)

РЕГИСТРИРАМ
под № ........... от ............г.
.................................................................................
със седалище гр. (с.)...........................................................,
адрес на управление: ул. (ж. к.) .......................... № ..................,
бл. ................., вх. ..................., ап. ............................,
ЕИК .....................................................................

да извършва посредническа дейност по наемане на работа за . . . . . . . . . . ………..,
(Република България, други държави, моряци в съответствие с Морската трудова конвенция,
2006 г.)
като предоставя следните посреднически услуги:
1................................................................................
2................................................................................
3................................................................................
4................................................................................
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Регистрацията е безсрочна
МИНИСТЪР
ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ
НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
(подпис, печат)

§ 36. Приложение № 3 към чл. 39, ал.5 се отменя.
§ 37. Създава се Приложение № 4 към чл.18а:
„Приложение № 4 към чл.18а, ал. 3
Вх.№

ДО
МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за предоставяне на посреднически услуги по заетостта временно или еднократно на територията на
Република България
От
(физическо лице, юридическо лице, съгласно регистрацията му)
Представляван от:

(име , презиме, фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор)
Документ, издаден от съответната
държава членка на Европейския съюз,
друга държава - страна по
Споразумението за Европейско
икономическо пространство или
Конфедерация Швейцария,
удостоверяващ правото на лицето да
предоставя посреднически услуги по
заетостта в държавата, в която е
установено
Седалище и адрес на управление:
(съгласно регистрацията в търговски
или друг публичен регистър)
Адрес за кореспонденция

Телефон за контакт/ Факс:
e-mail адрес:

№ и вид на документа ……………………………………………………...

Държава………………………………………………………..
Гр./с………………………………………………………...
Община/Област…………………………………………………….
Ул./кв./…………………………………………………. №/ ...
Държава………………………………………………………..
Гр./с………………………………………………………...
Община/Област…………………………………………………….
Ул./кв./ж.к…………………………………………………. №/ ...
Бл…………… Ет……………Ап…….
Тел:……………………………………Факс:……………………………………...
…………………………………………………………………………..
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Териториален обхват на
посредническите услуги по заетостта,
които лицето ще извършва*

за Република България
за други държави
за моряци

Посреднически услуги, които лицето ще
предоставя**

информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на
работодателите
психологическо подпомагане на търсещите работа лица
насочване към обучение на възрастни
насочване и подпомагане за започване на работа, включително в
друго населено място в страната или в други държави

Срок за предоставяне на
посредническите услуги по заетостта
Временно за срок от…………...……….до…………………...***

Еднократно на …………………………...20…г. ****
Адрес на офиса/офисите или на място за
извършване на посредническа дейност
по наемане на работа на територията на
Република България

Гр./с………………………………………………………...
Община…………………………………………………….
Област………………………………………………………
Ул./кв./ж.к……………………………………. №/ …..
Бл……….. Ет…………. Ап……...……
Тел/Факс…………………………………………………..

Приложени документ*****
копие на документ, издаден от съответната държава членка на
Европейския съюз или друга държава - страна по Споразумението за
Европейско икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария,
удостоверяващ правото на лицето да предоставя посреднически услуги по
заетостта, с приложен официален превод на български език

пълномощно в оригинал, когато уведомлението се подава от
пълномощник
Уведомител:
Дата:

………………………………………………………………..
(име, подпис, печат)
…………………………………………………………………..

Забележка:
* Отбележете с "Х" териториалния обхват на посредническите услуги, които ще се предоставят на територията на
Република България
** Отбележете с "Х" посредническите услуги, които ще се предоставят на територията на Република България
*** Временното предоставяне на услуги на територията на Република България е за период до 6 месеца в рамките на
една календарна година
**** Посочете конкретна дата за еднократното предоставяне на посреднически услуги на територията на Република
България
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***** Отбележете с "Х" документът, който е представен

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 38. В Тарифата за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа
дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта, приета с ПМС №259 от
2012 г. (обн., ДВ, бр.82 от 2012 г.) се правят средните изменения:
1. Член 4 се отменя.
2. Член 7 се отменя.
§ 39.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен

вестник”.
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