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Удължаване на мярката 60/40 и промяна в
условията за нейното прилагане
Октомври 2020

Министерският съвет прие промени в Постановление № 151 от
03.07.2020 г. за условията и реда за изплащане на средства на
работодателите за запазване на заетостта („Постановлението“).
Промените в Постановлението са обнародвани в Държавен вестник,
Брой 89 от 16.10.2020 г.

Промените влизат в сила от 01.10.2020 г. Изрично е предвидено, че
заявленията за изплащане на средства за изминалия период от
01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. ще се разглеждат и финансират по
досегашния ред.

Изплащането на средства на работодателите по мярката 60/40
продължава и през периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г., но при
различни условия. Размерът на средствата, които ще се изплащат по
мярката, както и размерът на трудовото възнаграждение, което
работодателите дължат на служителите, за които получават средства,
се определят на база на осигурителния доход на служителите за
август 2020 г.

Изрично се регламентира и редът, по който Националният
осигурителен институт следва да изчислява средствата по мярката,
които се дължат за всеки отделен служител.

Разширява се кръгът на работодателите, които могат да кандидатстват
по мярката при облекчени условия, като се добавят и тези,
извършващи дейност с код по КИД 49.39 – „Друг пътнически сухопътен
транспорт, некласифициран другаде“.

Измененията засягат и месеца, който се взема за база при определяне
на наличието на спад в приходите, като за критерий се използва
датата на учредяване на работодателя – преди или след 01.09.2019 г.

С промените се урежда принудителното събиране на средствата по
мярката, които подлежат на възстановяване от работодателите, които
са нарушили изискванията на Постановлението. Предвижда се това да
се извършва по реда за възстановяване на неправилно извършени

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/bg/pdf/bg-Alert-60-40-LN-19102020-en.pdf


разходи по държавното обществено осигуряване, предвиден в Кодекса
за социално осигуряване.

Към момента предстои Агенцията по заетостта да публикува нови
образци на документи и указания за кандидатстване за периода след
01.10.2020 г.

Как можем да помогнем?
Екипът на КПМГ остава на ваше разположение при въпроси или нужда
от съдействие относно тълкуването и прилагането на новите промени.
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