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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.; изм., бр. 2 от 2021 г. и изм. и доп. 

бр. 24 от 2021г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ 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. на 

Министерския съвет 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 разпространение на COVID-19, с Решение № 426 от 26 май 

2021г. на Министерския съвет, обявената извънредна епидемична обстановка на 

територията на страната е удължена до 31 юли 2021г.  
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В резултат на кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, процесът 

на икономическо възстановяване се забавя. По сезонно изгладени данни на Националния 

статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен 

продукт (БВП) намалява с 1.8 % спрямо съответното тримесечие на предходната година.  

Въпреки наблюдавания спад на БВП, прогнозите на Министерството на финансите 

показват, че за цялата 2021 г. БВП ще нарасне с 2,7%. Възстановяването на икономическата 

активност се потвърждава и от бизнес анкетите на НСИ. През май 2021 г. общият показател 

на бизнес климата се покачва с 12.4 пункта спрямо април в резултат на позитивните мнения 

на стопанските ръководители за нарастване стойността на съставните показатели за 

наблюдаваните сектори в т.ч. промишленост с 11,3 пункта, строителство с 13,6 пункта, 

търговия на дребно с 15,6 пункта и услугите с 10 пункта.  

 По данни на Агенцията по заетостта към 14 юни 2021 г., броят на регистрираните 

безработни лица в страната е 178 664 лица, а равнището на регистрирана безработица е 

5,4%. За сравнение на същата дата през 2020 г., в дирекциите „Бюро по труда“ са били 

регистрирани общо 285 607 безработни лица. Намалението на годишна база е със 106 943 

лица или 37,4%.  

 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 май 2021 г. се 

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

на Министерския съвет от 2020 г. Към 15 юни 2021 г. по двете постановления са изплатени 

над 1 303,6 млн. лв. за запазване заетостта на близо 300 хил. работници и служители в над 

13 хил. предприятия. 

Подкрепата за бизнеса е наложително да продължи и след май 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. 

Предвид прекратяването на противоепидемичните мерки, възстановяването 

икономическата активност на фирмите и перспективите за растеж, както и тенденцията на 

намаляване на регистрираната безработица се предвижда оптимизиране на мярката. 

След приемане на промяната средствата за запазване на заетостта на работници или 

служители осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, са в 

размер на:  

 50 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите 

осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при 

декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по - малко от 30 на 

сто; 

 60 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите 

осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при 

декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по - малко от 40 на 

сто. 

Срокът за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и 

служители се удължава от 1 юни до 31 юли 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 януари 2021 г. 

Подкрепата продължава и за работниците и служителите в сектор I – „Хотелиерство 

и ресторантьорство“ и икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен 
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транспорт, некласифициран другаде“, от Класификацията на икономическите дейности 

(КИД - 2008). 

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 април 2021 г. и ще внасят 

дължимите осигурителни вноски за съответния месец.  

За изплащане на средства в размер на 50 на сто от осигурителния доход за април 

2021г., могат да кандидатстват лица, учредени преди 1 юни 2019 г., и декларирали 

намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който 

кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г., както и лица, 

учредени след 1 юни 2019 г., декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-

малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо 

средномесечните приходи за 2020 г. 

За изплащане на средства в размер на 60 на сто от осигурителния доход за април 

2021г., могат да кандидатстват лица, учредени преди 1 юни 2019 г., и декларирали 

намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който 

кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г., както и лица, 

учредени след 1 юни 2019 г., декларирали намаляване на приходите  от продажби с не по-

малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо 

средномесечните приходи за 2020 г. 

Постановлението за изменение 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.; доп. 

бр. 107 от 2020 г.) и влиза в сила от 1 юни 2021 г.  

С отчитане на наличната информация и несигурната икономическа среда са 

направени изчисления, че за един месец средствата за фирмите със спад на приходите от 

продажби 40 и повече процента и при помощ в размер на 60% от осигурителния доход и 

осигурителните вноски за сметка на работодателя, за запазване заетостта на около 46 хил. 

работници и служители при среден размер на помощта от около 798 лв. възлизат на около 

37 млн. лв. За групата със спад в приходите от продажби между 30 и 40 процента и помощ 

от страна на държавата в размер на 50% от осигурителния доход и осигурителните вноски 

за сметка на работодателя за запазване заетостта на около 34 хил. работници и служители 

при среден размер на помощта от около 665 лв. средствата може да се очаква да достигнат 

около 23 млн. лв. на месец.     

Общо тези средства са около 60 млн. лв. на месец или около 120 млн. лв. за период 

от 2 месеца (през периода юни-юли 2021 г.) за запазване заетостта на около 80 хил. 

работници и служители.  

 Необходимите за удължаването на срока на действие на ПМС № 151 от 2020 г. до 31 

юли 2021 г. средства в размер на 120,0 млн. лв., респективно по 60 млн. лв. за юни и юли 

2021 г., както и допълнителният финансов ресурс от 41,6 млн. лв. за изплащане на средства 

за запазване на заетостта за периоди до 31 май 2021 г., ще бъдат обезпечени в рамките на 

консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2021 г. чрез 

преструктуриране на разходите и трансферите по него по реда на Закона за публичните 

финанси. 

  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. 
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Предложеният проект на Постановление за изменение и допълнение на 

Постановление №151 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 обявената с 

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

въздействие върху държавния бюджет. 

Проектът на постановление 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. 

Проектът на постановлението е съгласуван с министерствата в съответствие с 

разпоредбите на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация (писмо изх. № …………от ………2021 г.). Получените становища 

са отразени, съгласно приложената справка. 

Очакваният ефект от прилагането на Постановлението е ограничаване на 

съкращенията и запазване на заетостта и през 2021 г. на работниците и служителите в 

предприятията с намалени приходи в най-засегнатите сектори на икономиката в страната.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ 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 

приеме Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 151 от 3 юли 

2020г. на Министерския съвет 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. 

 

 

 

 

 

 

 ГЪЛЪБ ДОНЕВ 

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ 

ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

   

 

 

 

 
 



 

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.; изм., бр. 2 от 2021 г. и изм. и доп. 

бр. 24 от 2021г.) 

  

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

 § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така. 

 „(2) Средствата за запазване на заетостта на работници или служители 

по ал. 1, осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, са в 

размер на: 

       1. 50 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от 

дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или 

служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по - 

малко от 30 на сто;  

        2. 60 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от 

дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или 

служител,  при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по - 

малко от 40 на сто.“ 

2. Създава се нова ал. 3: 

„(3) Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет, като 

компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените 

средства е до 80 на сто от осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите 

осигурителни вноски за сметка на работодателя.“ 

 

 

 



 

 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се правят следните изменения: 

  а) в основния текст думите „октомври 2020 г.“ се заменят с „април 2021 

г.“; 

б) в т. 1 и 2 думите „за октомври“ се заменят със „за април“. 

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „на ал. 3“ се заменят с „на 

ал. 4“. 

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в т. 1 от нея думите „преди 1 октомври 

2020 г.“ се заменят с „преди 1 януари 2021 г.“. 

6. Досегашната ал. 6 става ал.7 и в нея думите „от 1 април до 31 май 2021 

г.“ се заменят с „от 1 юни до 31 юли 2021 г.“. 

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8. 

 

 § 2. В чл. 2, ал. 1 думите „октомври 2020 г.“ се заменят с „април 2021 г.“. 

  

 § 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

                          1. В ал. 1 т. 2 се изменя така: 

            „2. са декларирали намаляване на средномесечните приходи от 

продажби през 2020 г. в сравнение с 2019 г.“. 

2. Създава се нова ал. 2: 

          „(2) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 1 могат да кандидатстват 

работодатели, които са декларирали намаляване на приходите от продажби както следва: 

                      а) за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 30 на сто 

през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 

г.; 

                      б) за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 30 на сто 

през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните 

приходи за 2020 г.“. 

           3. Създава се ал. 3: 

               „(3) За изплащане на средства по чл. 1, ал.2, т. 2 могат да кандидатстват 

работодатели, които са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва: 

                 а) за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 40 на сто 

през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 

г.; 

                 б) за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 40 на сто през 

месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи 

за 2020 г.“ 

   4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така: 

              „(4) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 могат да 

кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури - 

звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по 

реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, 

които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и 2 - 7 и са декларирали намаляване на 

приходите от съответната дейност по ал. 2 или 3.“            

 

    § 4. В чл. 5 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „до крайния срок, определен в заповедта по чл. 4, ал. 1“ се 

 заменят с „в срок до края на месеца, следващ месеца, за който кандидатстват“. 

2. В ал. 2: 

а) в т. 2 думите „по чл. 1, ал. 5, т. 4“ се заменят с „по чл. 1, ал. 6, т. 4“; 

б) в т. 3 думите „по чл. 3, ал. 1, т. 2“ се заменят с „по чл. 3, ал. 1, т. 2, ал. 

2 и 3“, а думите „по чл. 3, ал. 2“ се заменят с „по чл. 3, ал. 4“; 

в) в т. 4 след думите „по чл. 1, ал. 1, т. 3“ се поставя запетая и се добавя 

„брой работни дни, за които да се изплатят средства“. 



 

 

 

 

 

                  § 5. В чл. 6, ал. 2 думите „по чл. 1, ал. 5 т. 1 и 2“ се заменят с „по чл. 1, ал. 6 т. 1 и 

2“. 

                  § 6. Член 8 се отменя. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 7. 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. 

 

 § 8. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 април до 31 

май 2021 г., подадени преди 15 юни 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния 

ред. 

§ 9. 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.). 

 

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2021 г. 

 

  

 
 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                         СТЕФАН ЯНЕВ 

                                        

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

     КРАСИМИР БОЖАНОВ                                              
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