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ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ГР. ЗЛАТОГРАД УВЕДОМЯВА, ЧЕ В ПЕРИОДА ОТ 

31.03.2020г. ДО 21.04.2020г. ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ НА 

РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ.1, 

АЛ.1 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 30.03.2020г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ С 

ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ 

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

ОТ 13 МАРТ 2020 г. 

 



 

                    

 

                                                                                                          
 

       За изплащане на компенсации могат да кандидатстват 

работодатели, които: 

➢ са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни 

юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република 
България; 

➢ нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, 

отсрочване или обезпечение; 
➢ не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по 

несъстоятелност или ликвидация; 
➢ запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили 

компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени 
компенсациите;  

➢ не прекратят 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; 

➢ нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или 
съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 

или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на 
труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 

през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на 
работа. 

       1. Компенсации могат да се изплащат на работодател, който поради 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 

2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен 

орган, е преустановил работата на предприятието, на част от 

предприятието или на отделни работници и служители и в случай, че 

заявява изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в 

икономическите дейности, посочени в Приложението към Постановлението - 

Списък на икономически дейности по чл. 2, ал.1 т. 2 съгласно Класификацията 

на икономическите дейности (КИД -2008). 

       2. Компенсации може да се изплащат и на работодател, който със 

своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е 

преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или 

на отделни работници и служители.  



       3. Компенсации може да се изплащат и на работодател, който със 

своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е 

установил непълно работно време в предприятието или в негово звено. 

 

                        

 

       

        В последните 2 групи (т.2 и т.3) не влизат работодатели от сектори: 

сектор А - "Селско, госрко и рибно стопанство"; сектор К - "Финансови и 

застрахователни дейности"; сектор О - "Държавно управление"; сектор Р - 

"Образование"; сектор Q - "Хуманно здравеопазване и социални дейности"; 

сектор Т - "Дейности на домакинства като работодатели; неидентифицирани 

дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено 

потребление"; сектор U - "Дейности на екстериториални организации и служби"  

 

Работодателите  по т.2 и т.3  от ПМС 55 декларират намаляване на 

приходите от продажби, както следва:  

         1) за учредени преди 1 март 2019г. – с не по-малко от 20 % през месеца, 

предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, 

спрямо същия месец на предходната календарна година; 

         2) за лицата, учредени след 1 март 2019г. – с не по-малко от 20 % през 

месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на 

компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 

2020г. 

Компенсации се изплащат за целия период или за част от периода 

на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, но за не повече от три месеца. 

Компенсациите са в размер на 60 на сто от размера на 

осигурителния доход за месец януари 2020г. за всеки работник и 

служител, за когото е приложен режимът по т. 1, 2 и 3 и на когото ще бъде 

запазена заетостта за допълнителен период, равен на  периода, за 

който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно 

време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но 

за не повече от 4 часа дневно.  



Работодателят изплаща пълния размер на трудовото 

възнаграждение на лицата за съответния месец и заплаща дължимите 

осигурителни вноски.  

     

                        

 

         Пакетът документи, които работодателят следва да подаде в 

Дирекция „Бюро по труда“ на чиято територия осъществява дейност 

включва: 

        1. Заявление за изплащане на компенсации по реда на ПМС 

№55/30.03.2020г.;  

        2. Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявлението 

за изплащане на компенсации по реда на ПМС №55/30.03.2020г.; 

        3. Заповед на работодателя за преустановяване на работа поради забрана, 

на основание чл. 120в от КТ или на основание чл. 138а от КТ за непълно 

работно време. 

        Документи се изпращат по електронен път чрез: 

        - Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с 

квалифициран електронен подпис /КЕП/; 

        - препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски 

оператор.  

        При невъзможност за подаване на документите по дистанционно, същите 

могат да се представят в Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при 

спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на 

извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на 

коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи. 

Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с 

изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от 

подаването им, като за резултатите информация се предоставя на 

работодателя и Национално осигурителния институт.  

 



       Всички материали са  качени на  официалната страница на Агенция по 

заетостта: http://www.az.government.bg на началната страница и  в раздел 

„Предлагащи работа”.  

 

 

                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

За Ваше улеснение сме изтеглили и приложили пакета документи за 

кандидатстване, както и ПМС №55/30.03.2020г. 

                             

          

Търсете ни на  e-mail: dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net , както и на телефони: 

03071/22-43; 03071/21-89; филиал Неделино 03072/37-88 

Мобилни телефони: Д.Алендаров–0882824908; С.Симеонова – 

0882824906; Р. Башева – 0879 005885; Е. Драганова - 0878 405819; 

Е. Русева – 0879005883 - филиал Неделино 

 

  

  
  

 

http://www.az.government.bg/
mailto:dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net

