




 

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  

 

Проект ! 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ……………  

от ………. 2021 г.  

ЗА изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския 

съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на 

средства за запазване на заетостта на работници и служители след 

периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, 

обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на 

Министерския съвет от 2020 г. ( обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., 

бр. 89 от 2020 г.; изм., бр. 110 от 2020 г. и бр. 2 от 2021 г.) 

  

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

 § 1. В чл. 1, ал. 6 думите „от 1 януари до 31 март 2021г.“ се заменят с „от 1 април 

до 31 май 2021 г.“. 

  

 § 2.  В чл. 3 се правят следните изменения:  

1. В ал. 1, т. 2, буква „а“ думите „същия месец на предходната календарна 

година“ се заменят с „усреднените приходи за 2019 г“. 

2. В ал. 2 , т. 1 думите „същия месец на предходната календарна година“ се 

заменят с „усреднените приходи за 2019 г“. 

 

§ 3. „В § 1а от Преходните и заключителни разпоредби се създават алинеи 3 и 4:  

   „(3) Неусвоените суми по ал.1 се възстановяват в бюджета на ДОО и могат да се 

използват за допълнителни плащания през 2021 г. за същата цел.  

     (4) За операциите  по ал. 3 може да се прилага сметката за чужди средства по 

ал. 1, като съответните суми по възстановяването и извършването на допълнителните 

плащания се отразяват в очета за касовото изпълнение на бюджета на ДОО за 2021 г. съгласно 

изискванията на чл.148 от Закона за публични финанси.“ 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 4. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от 

Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, 

параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

 



 

 

 

 § 5. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 януари до 31 

март 2021 г., подадени преди 15 април 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред. 

§ 6. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн., ДВ, 

бр.103 от 2020 г.; доп. бр. 107 от 2020 г.). 

 

§ 7.  Постановлението влиза в сила от 1 април 2021 г. 

 

  

 

 

 

 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

         БОЙКО БОРИСОВ 

 

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

 МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

              ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

        

         ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МТСП: 

                                МИЛЕНА ПЕТРОВА 

 

         ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПООП: 

                        МОМЧИЛ МАСЛАРОВ 



 

           

           Проект ! 

        

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

            Д   О   К   Л   А   Д 

 

 От         ДЕНИЦА САЧЕВА - МИНИСТЪР НА 

                                      ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление за изменение и допълнение на 

Постановление № 151 от 3 юли 2020г. за определяне на 

условията и реда за изплащане на средства за запазване на 

заетостта на работници и служители след периода на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична 

обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение 

№ 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 

2020 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2020 г.; изм., бр. 110 от 2020 г. и 

бр. 2 от 2021 г.) 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Постановление за изменение и допълнение на Постановление №151 от 3 юли 2020г. за 

определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на 

работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г., и обявената с Решение № 325 и удължена с Решение 

№ 378 на Министерския съвет от 2020 г.  

Поради продължаващото епидемично разпространение на COVID-19, с Решение № 72 

от 26 януари 2021г. на Министерския съвет, обявената извънредна епидемична обстановка 

на територията на страната е удължена до 30 април 2021г.  

През този период продължават и въведените със заповед на министъра на 

здравеопазването временни противоепидемичните мерки, които оказват неблагоприятно 

въздействие върху редица сектори и икономически дейности – хотелиерство и 
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ресторантьорство; дейности в областта на културата, образованието, спорта и развлеченията; 

търговията на дребно; транспорта и др.  

 В резултат на кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, се забавя 

процеса на икономическо възстановяване. Продължава спадът на БВП, според сезонно 

изгладените данни за БВП по експресни оценки е налице намаление с 3.8% през четвъртото 

тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. По данни на 

Националния статистически институт равнището на безработица през 2020 г. достигна 5.1%, 

като наблюдаваното нарастване спрямо 2019 г. е 0,9 пр.п. 

По данни на Агенцията по заетостта на 19 февруари 2021 г., броят на регистрираните 

безработни лица в страната е 226 674 лица. За сравнение на същата дата на 2020 г., в 

дирекциите „Бюро по труда“ са били регистрирани общо 203 196 безработни лица. 

Нарастването на годишна база се изчислява на 23 478 лица или ръст от 11.6%.  

За справяне с неблагоприятното въздействие върху икономиката и като мерки за 

запазване на заетостта на работници и служители от предприятия, които преустановиха 

работа, установиха непълно работно време и отчетоха намаляване на приходите от продажби 

с не по-малко от 20 на сто, за периода от 13 март 2020 г. до 31 март 2021 г. се прилагаха 

Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. и Постановление №151 на 

Министерския съвет от 2020 г. Към 18 февруари 2021 г. по двете постановления са изплатени 

общо 854,8 млн. лв. за запазване заетостта на над 265 хил. работници и служители в почти 12 

хил. предприятия. 

Подкрепата за бизнеса е наложително да продължи и след март 2021 г. чрез изплащане 

на средства на работодатели от засегнатите сектори и икономически дейности, за да запазят 

заетостта на своите работници и служители. Това от своя страна налага приемането на 

промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. чрез удължаване срока за 

изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители от 1 април до 31 

май 2021 г.  

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода 

от 13 март до 31 декември 2020г. са работили на непълно работно време на основание чл. 

138а, ал. 2 от Кодекса на труда или са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на 

труда, както и за работници и служители, работата на които е била преустановена със заповед 

по чл. 120в от Кодекса на труда. Работниците и служителите следва да са били в трудово 

правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г. 

И през допълнителния период на прилагане на мярката работодателите, получили 

средства за запазване на заетостта на работниците и служителите от групите по 

постановлението, ще изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на 

осигурителния доход за октомври 2020 г. и внасят дължимите осигурителни вноски за 

съответния месец.  

Промените предвиждат за изплащане на средства да могат да кандидатстват 

работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на 

кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019г. 

До 15 април 2021г., работодателите могат да подават заявления за изплащане на 

средства по постановлението за периода от 1 януари до 31 март 2021 г. Заявленията ще се 

разглеждат и финансират по реда преди промяната на постановлението. 

Постановлението за изменение и допълнение на Постановление № 151 на 

Министерския съвет от 2020 г. се приема на основание §5 от преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн. 

ДВ, бр. 103 от 2020 г.) и влиза в сила от 1 април 2021 г.  

Финансовите средства, необходими за реализация на мярката, ще бъдат за сметка на 

предвидените средства за тази цел по бюджета на Националния осигурителен институт за 

2021 г. и неусвоените суми от сметката за чужди средства на НОИ по §3 от ПМС № 400 от 

2020 г.. 
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 За тази цел §1а от преходните и заключителни разпоредби на постановлението се 

допълва, като с тази промяна се създава възможността неусвоените суми от сметката за 

чужди средства на НОИ да се възстановяват в бюджета на ДОО и да могат се използват за 

допълнителни плащания през 2021 г. за мерки, свързани със заетостта. За тези плащания 

може да се прилага и сметката за чужди средства, като съответните суми по възстановяването 

и извършването на допълнителните плащания се отразяват в отчета за касовото изпълнение 

на бюджета на ДОО за 2021 г. съгласно изискванията на чл.148 от Закона за публичните 

финанси.  

По предварителни данни от НОИ към 2 март 2021 г., от сметката за чужди средства в 

размер на 351,3 млн. лв. са изплатени 189,6 млн. лв., като очакванията са за 2020 г. да бъдат 

платени още около 4,8 млн. лв. Остатъкът по сметката ще е в размер на около 157 млн. лв. 

По бюджета на НОИ в Закона за бюджета на ДОО са заложени 300 млн. лв. Към 2 март 2021 

г. по ПМС № 416 са платени 45,8 млн. лв. Предвижда се общият разход за изплащане на 

средства за запазване на заетостта за периода януари – март 2021г. да възлезе на около 295-

310 млн. лв. Остатъкът от финансови средства, с които да се финансира изпълнението на 

постановлението в периода на удължаването му е в размер на около 147 млн. лв. С този 

финансов ресурс ще може да се запази заетостта на около 100 хил. работници и служители 

средно на месец за периода 1 април – 31 май 2021.  

Средства ще се изплащат след получаването на положително решение от 

Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 

107, параграф 3, буква б от Договора за функционирането на Европейския съюз.  

Администратор на помощта по смисъла на Закона за държавните помощи е Агенцията 

по заетостта. 

С предлагания проект на постановление не са необходими допълнителни разходи / 

трансфери / други плащания по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет или по 

сметка за средства от Европейския съюз, за сметка на бюджети по държавния бюджет.  

Предложеният проект на постановление не води до въздействие върху държавния 

бюджет.  

Проектът е обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество на 

заседание, проведено на ……………..2021 г.  

На основание §1а, т. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на постановление 

не е публикуван за обществено обсъждане и не е изготвена предварителна оценка на 

въздействието. 

Във връзка с изразеното становище от страна на Министерство на финансите (писмо 

изх. № 04.13-52 от 02.03.2021г.) за изготвяне на допълнителни финансови разчети и 

мотивирани оценки относно продължаване на мярката, проектът на постановлението е 

променен и съгласуван повторно с министерствата в съответствие с разпоредбите на чл. 34, 

ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация 

(писмо изх. № ……..от …..2021г.). Получените становища са отразени, съгласно 

приложената справка. 

Очакваният резултат от прилагане на постановлението е ограничаване на масовите 

съкращения и запазване на заетостта на работници и служители, необходими за 

възстановяване на дейността на предприятията след периода на кризата с COVID-19. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 
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приеме Постановление за изменение и допълнение на Постановление №151 от 3 юли 2020г. 

за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на 

работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с 

Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР: 

                                                                                                    ДЕНИЦА САЧЕВА 







МАРИЯНА НИКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛ НИЯ СЪВЕТ ЗА
ТРИРАННО СЪТРУДНИЧЕВО

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА
ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

СТА НОВ И ЩЕ
на Конфедерация на труда ,,Подкрепа”

Относно: Проект на ПМС за изменение на Постановление Г\I 151 на Министерския съвет от
2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетоспа
на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на
Народното сьбрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с

Решение Г 325 и удължена с Решение Г’i 378 на Министерския съвет от 2020 г.

На последното за 2020 г. заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
представителите на правителството заявиха, че ще бъдат направени промени в познатата като ,,60/40”
мярка по отношение на размера на подпомагането, които да влезнат в действие от 1 април 2021 г. Така
се очакваше да се увеличи ефективноспа на 60/40, за да могат да бъдат включени още нуждаещи се
работещи, са извьн обхвата на мярката. Напомняме, че КТ настоява буквално от първите
дни на извънредното положение за различен дизайн и размер на компенсациите за работещи, които
нямат възможност да се трудят, поради извънредната ситуация: 100% за заплатите до 800 лв., 80% за
заплатите до 1500 лв. и 60% за по-високите До 2600 лв.

Въпреки дадените обещания, заявките очевидно не са намерили място и в тази поредна
про,уяна на ПМС 151. Не само това — продължавате да подпомагате компании, които са изпитвали
затруднения в миалото, а не към момента на кандидатстване. Тази порочна практика датира още от
месец юли. За да имат право да получат подпомагане:

- работниците и служителите следва да са с преустановена работа от 13 март до 31
декември 2020 г. със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда. Но по силата на настоящото

Т ул. “Анаел КънчеВ” Г 2, СофiIя 1000; ценпiрала: 989 30 33;
ПрезiI9енпI: 980 77 66; Вiщепрезiщент: 987 42 63; .росIIсгера.огд

КОНФЕДЕРАЦКЯ НА ТРУДА

ПОДКРЕПА
ЧЛЕН НА МКП ЧЛЕН НА ЕЮ?

СОТГЕВЕi14ТIОГ Ог ЬАВОГiК

РОВКйЕРА
МЕМВЕI? ОГiТ(IС МЕМВЕI? ОРЕТI]С

Ёг:,г А” ДО
43030

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

2, “Ап9е1 КапсIiеу”3., 1000 ЗЫиа, В1)1АА1А, Рiiопе: (359 2) 987 98 87
Рах: (359 2) 981 29 28; е-пiаiI: iпегпа1iопа’_ераг1теп@рос1Лгера.огд
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постановление ще се изплащат компенсации за периода 1 април — 31 май, когато
предприятието може да си работи и да формира печалби.

- работниците и служителите следва да са работили на непълно работно време на
основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда от 13 март до 31 декември 2020 г. Отново
— за непълно работно време, в сила в предходен период, ще се изплащат компенсации
по време, в което хората може вече да си работят на пълно работно време.

- работниците и служителите са полэвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда
през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. Но ще получават компенсации за април
май 2021 г.

- работници и служители, на които е запазена заетоспа след подадено уведомление за
масови уволнения по реда на чл. IЗОа от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за
насърчаване на заетоспа през периода от 13 март до 31 октомври 2020 г. Тук изобщо не
е задължително фирмата да продължава да се нуждае от подпомагане след ноември
2020 г., за да бъде включена в обхвата на промененото ПМС 151.

За пореден пътапелираме средства по ,,б0/40”да бъдат изплащани само на компании, които
изпитват затруднения в момента на кандидатстването, а не са изпитвали такива някога в миналото.
Прилаганиятдо момента подход води до тона, че едни и същи организации кандидатстват и получават
средства през всички модификации на мярката, докато други се налага да освобождават работници.

КТ ,,Подкрепа” заявява, че не може да подкрепи постановление, което не отчита реалните
нужди на работници и бизнес и което залага на инерцията от предходните варианти на мярката.
Наложителна е промяна в размера на плащанията и дефинирането на времевия обхват, в който
предприятието е било затруднено. За да се сложи край ненужното разходване на обществени средства,
които най-вероятно са получени и ще продължават да бъдат получавани от компании, които в края на
годината ще регистрират печалби и ще раздават дивиденти. Данъците на българските и европейските
данъкоплатци следва да подпомагат доходите на българските и европейските данъкоплатци, не
печалбите на бизнеса.
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