БЛИЗО 7 000 РАБОТОДАТЕЛИ У НАС СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ
В БЮРАТА ПО ТРУДА ПО МЯРКАТА "60/40"
Близо 7 000 работодатели са подали до днес заявления по мярката "60/40" в
бюрата по труда в цялата страна. Става дума за запазването на работните места на близо
93 220 служители, информира на 24.04.2020 г. БНР като се позова на Министерството на
труда и социалната политика.
Този брой работни места, които ще бъдат запазени по мярката, за втори пореден
ден надхвърля броя на регистрираните безработни от началото на кризата, които са 87
059. До момента са одобрени заявленията на 1 372-ма работодатели за запазване на
заетостта на 21 610 служители. Преценката се прави в срок от 7 работни дни след
кандидатстването.
733 предприятия са получили над 3 млн. лв. за близо 10 500 служители, уточняват
още от социалното министерство.
Правителственото постановление за мярката 60/40 предвижда при въвеждане
на непълно работно време компенсации да се изплащат пропорционално на
неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. Целта е да се гарантират
доходите на работещите и те да получат пълния размер на трудовото си
възнаграждение в период, през който не могат да полагат труд поради
преустановяване на работа или работа на непълно работно време.
Съгласно ПМС № 55 от 30.03.2020 г. работодател, на който са изплатени
компенсации, трябва да запази заетостта на работниците и служителите, за които
са изплатени компенсации, за допълнителен период, равен на периода, за който се
изплащат компенсации. В този период работодателят може да въвежда намалено или
непълно работно време при спазване на нормативните изисквания.
Работодателят може да кандидатства за изплащане на компенсации за целия
период или за част от периода на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание, но за не повече от три месеца. Срокът за подаване на
заявленията за изплащане на компенсации се определя със заповедта на изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта за откриване на процедура за кандидатстване
по мярката за подкрепа. Актуална информация може да се намери на интернет
страницата на Агенцията по заетостта.
Съгласно постановлението, за изплащане на компенсации може да
кандидатстват работодатели, които със своя заповед, издадена на основание чл. 120в,
ал. 1 от Кодекса на труда, са преустановили работата на предприятието, на част от
предприятието или на отделни работници и служители, или на основание чл. 138а, ал.
2 от Кодекса на труда, са установили непълно работно време в предприятието или в
негово звено. Един от критериите за изплащане на компенсации в тези случаи е
доказано намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през
месеца, предхождащ месеца на подаване на документите, спрямо същия месец на
предходната календарна година. Това обстоятелство се удостоверява към момента на
подаване на документите за изплащане на компенсации и важи за целия период, за
който е издадена заповедта за преустановяване на работа или въвеждане на непълно
работно време.

Компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. се изплащат само за периода на обявеното
извънредно положение. В случай на възобновяване на работа или отмяна на заповедта
за установяване на непълно работно време през периода на изплащане на
компенсациите, работодателят е задължен да уведоми писмено Агенцията по
заетостта в срок от 3 работни дни от датата на издаване на заповедта за
възобновяване на работа или отмяна на заповедта за въвеждане на непълно време.
Уведомяването може да се направи по електронен път.

