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                                    ОБНОВЕНА!!!!!!! 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА КЪМ 
РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО 
ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТA НА Р БЪЛГАРИЯ: 

Темата, по-горе, претърпя своето развитие и предстои 
окончателно да бъде конкретизирана чрез Постановлението на 
Министерския съвет, което е вече изготвено в нов, преработен вид.  

По долу, в настоящото изложение ще обърна внимание на онези 
НОВИ моменти, уреждащи критериите, процедурата, документациията 
и всичко онова, което е важно за работодателят - кандидат за държавна 
компенсация, които се видоизмениха, съобразно първоначалните данни 
в тази насока.  

КРИТЕРИИ, НА КОИТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА 
ОТГОВАРЯТ: 

1. Както се сочи в парг. 6 от Закона за мерките и действията по 
време на извънредно положение, Държавата, в лицето на Националния 
Осигурителен институт, ще покрива чрез фонд "Безработица" 60% от 
възнагражденията на служители, които иначе биха загубили работата 
си. 

Разширени са хипотезите, в който работодателите биха могли да се 
възползват от държавните компенсации, а именно и тогава, когато със 
собствена заповед, базирана на решение на собственика на 
предприятието, е преустановена дейността му. Досега, текста на 
постановлението визираше единствено случаите, когато със заповед, 
издадена въз основа на акт на държавен орган, е преустановена 
работата на предприятието! 

Срещу тази помощ, работодателите ще се задължат да запазят 
работното място за период не по-малък от периода, за който се 
изплащат компенсации, а не както беше първоначално предвидено – 
за срок от 3 месеца след 3-те месеца, в които са получавали 
компенсации.         

Изрично е посочено, също така, че компенсация няма да се 
дължи за работниците и служителите, за които работодателят получава 
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финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния 
бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове или други публични средства. За тези свои служители, 
работодателят следва да изплаща пълния размер на трудовото им 
възнаграждение за съответния месец. 

2. Отпада и първоначално предвидения критерий, право на 
подкрепа от Държавата да имат само фирми, които са преустановили 
работа на най-малко 50% от списъчния състав на персонала си, към 
датата на издаване заповедта за прекратяване на цялата дейност или на 
част от нея, поради наложеното извънредно положение, както и  поне 
50% от техните служители да трябва да работят в една от 
икономическите дейности, посочени в таблицата по-долу (Приложение 
№1) – ДОПЪЛНЕНА И ОБНОВЕНА.  

  Новата формулировка на критерия, посочен по-горе, се базира на 
възможността да бъдат заявени за изплащане компенсации досежно 
онези работници и служители, наети в секторите и икономическите 
дейности, посочени по-долу, през месеца, предхождащ обявяването 

на извънредното положение. 

Важно е да бъде обърнато внимание на добавените 
икономически дейности, попадащи в обсега на обсъжданото 

Постановление на МС, а именно: 

 

-Преработваща промишленост, с изключение на: 
12 Производство на тютюневи изделия; 
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти; 
20 Производство на химични продукти; 
21 Производство на лекарствени вещества и продукти; 
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти; 
 - Строителство;  
- 47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; 
- 47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;  
- 47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари; 
 - 47.9 Търговия на дребно извън търговски обекти; 
- Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване; 
- Издателска дейност; 
- Консултантска дейност по връзки с обществеността; 
- Дейност на рекламни агенции; 
- Проучване на пазари и изследване на общественото мнение; 
 
Предвижда се да отпадат обаче, следните икономически дейности: 

 

-Пътнически морски и крайбрежен транспорт;  
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-Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; 
-Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища; 
 

3. От съществено значение остава и обстоятелството, към 
посочената дата, компаниите да нямат задължения към бюджета, т.е. 
за данъци и осигуровки и задължения към общината, за които обаче е 
поставено още едно изискване - да са доказани с влязъл в сила акт на 
компетентен орган и по отношение на които работодателят не е 
предприел действия за тяхното разсрочване, отсрочване или 
обезпечение; 

 Остават и първоначално предвидените ограничения спрямо 
работодателите, а именно да не са обявили несъстоятелност или да не са 
в производство по ликвидация, да нямат влязло в сила наказателно 
постановление от НОИ за последните 6 месеца и не трябва да са 
извършвали нарушения на трудовото законодателство. 

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ/частично изменена/: 
 

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта ще издаде 
заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели 
за изплащане на компенсациите. Информация за реда и условията за 
кандидатстване ще бъде публикува на интернет страницата на 
Агенцията по заетостта и на информационните табла в Дирекции „Бюро 
по труда“. 
 

1. Работодателят ще следва да представи, включително и по 
електронен път в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията 
по месторабота на работниците и служителите си, заявление за 
изплащане на компенсации по образец, утвърден от Изпълнителния 
директор на Агенцията по заетостта. 

Към заявлението следва да се приложат:  
- Заповед за преустановяване на работа на основание чл.120в 

от КТ;  

- декларация по образец, за това, че работодателят ще запази 
заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за 
период не по-малък от периода, за който са изплатени 
компенсациите, както и, че не прекрата трудови договори на 
работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 
от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат 
компенсации; 

- списък на работниците и служителите, за които се подава 
заявление за получаване на компенсации по реда на 
Постановлението на МС. Списъкът съдържа данни за лицата 
(трите имена и ЕГН), без да се сочи броя работни дни за 
периода на преустановяване на работа. 
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- декларация, съдържаща данни за платежна сметка на 
работодателя, но с изрично посочени реквизити за самата 
сметка и доставчика на платежни услуги. 

 
2. Комисия, определена със заповед на директора на Дирекция 

„Бюро по труда”, следва да разгледа и провери представените документи 
в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението, както и 

допълнително следва да извърши проверка на съответствие с 
критериите за изплащане на компенсация. Комисията взема 
решение за съответствие или несъответствие на работодателя с 
изискванията за предоставяне на компенсации. 

Задължение на Директорът на Дирекция „Бюро по труда” е да 
изпрати в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които 

отговарят на изискванията за предоставяне на компенсации, 
решенията на комисията и списъците на служителите, предоставени от 
работодателите. 

Агенцията по заетостта следва да изпрати по електронен път чрез 
СЕОС на ДАЕУ на Националния осигурителен институт обобщена 
информация за одобрените кандидати, а Дирекция „Бюро по труда” да 
уведоми работодателите за решението на Комисията. В 
преработения вариант на Постановлението на МС е предвиден и срок за 
посоченото уведомление, а именно в срок до 2/два/ работни дни от 
датата на решението. 

 
3. Националният осигурителен институт следва да изплаща на 

работодателите компенсациите въз основа на обобщената 
информация, предоставена от Агенцията по заетостта.  

 
ПОСЛЕДИЦИ: 

 
Задължение на работодателите е, в случай на възстановяване 

на работа през периода на изплащане на компенсациите, да уведомят в 
писмен вид, Агенцията по заетостта, в срок от 3 дни от датата на 
издаване на заповедта за възстановяване на работа.  

 
Също така, работодател, който е получил компенсации по реда на 

Постановлението на МС и не изпълни задължението си да запази 
заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за период не по-
малък от периода, за който са изплатени компенсациите, както и, че не 
прекрата трудови договори на работници и служители на основание чл. 
328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се 
изплащат компенсации, следва да възстанови предоставените 
компенсации. Новия проект на Постановлението на МС не предвижда 
възстановяването на предоставените компенсации да бъде ведно със 



                                     

гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 31, ет. 1         стр. 5 от 6 
тел: 02/981-40-50, факс: 02/981-84-52 
е-mail: office@tzp.bg   

законната лихва от момента на получаването, до окончателното им 
изплащане.  

 
 

 
                                                                                 (Приложение №1)  

        НОВО 

Списък на сектори и икономически дейности по чл. 2, т. 2, съгласно 
Класификацията на икономическите дейност (КИД -2008) 

 
Код по 

КИД-

2008 

Наименование на позицията  

С Преработваща промишленост, с изключение на: 
12 Производство на тютюневи изделия; 
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти; 
20 Производство на химични продукти; 
21 Производство на лекарствени вещества и продукти; 
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти 

F Строителство 

47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети∗ с 
изключение на:  

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно 
с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; 
47.2  Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни 
стоки, напитки и тютюневи изделия;  
47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични 
стоки; 
47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;  
47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари; 
47.9 Търговия на дребно извън търговски обекти 

49.3 Друг пътнически сухопътен транспорт 

49.4 Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 

51.1 Пътнически въздушен транспорт 

55 Хотелиерство 

56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване 

56.3 Дейност на питейни заведения  

58 Издателска дейност 

                                                      
∗ С работно място в търговски обект на територията на търговски център 
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59.14 Прожектиране на филми 

70.21 Консултантска дейност по връзки с обществеността 

73.11 Дейност на рекламни агенции 

73.20 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение 

79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности 
свързани с пътувания и резервации 

90 Артистична и творческа дейност 

91 Други дейности в областта на културата 

93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 

96.04 Поддържане на добро физическо състояние 

  

 
*Тема в развитие.  
 

*Настоящото изложение не представлява правна консултация, а 

становище на автора по така поставения въпрос! 


