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Всяка британска организация, която има наети служители, 

може да кандидатства като например:

• Бизнеси

• Неправителствени организации

• Агенция за наемане на работа (служители на агенцията, 

които не са самонаети)

• Обществени институции

САМО РАБОТОДАТЕЛИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ, НЕ 

СЛУЖИТЕЛИ!

• Служители, които са били на щат до деветнадесети март 

под формата на всякакъв вид договор. Тези, които са на-

ети след тази дата, или не са на били на щат, не могат да 

участват в схемата.

 

1
Кой може да 

кандидатства?

2
Кои служители отгова-

рят на условията?
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• Това включва служители на пълно и непълно работно 

време; служители, наети от агенция, включително и от 

представителна организация, неработещи в момента, 

и служители, които са на гъвкави договорни споразуме-

ния и тези, които са на договор за “нула часове”.

• Служители, които са били съкратени преди двадесет 

и осми февруари също могат да кандидатстват, ако бъ-

дат наети отново, дори това реално да не се случи след 

деветнедесети март. Но работодателите не са задължени 

да наемат работници обратно.

• Докато сте в дългосрочен отпуск, не може да работите за 

работодателя си.

• Схемата не може да бъде използвана, за да се покриват 

заплатите на служители, чиито часове или заплащане са 

били намалени.

• Служители, които са в болнични или се самоизолират 

могат да получават болнични, но могат да бъдат поставе-

ни в дългосрочен отпуск по всяко време. Ако бъдат пус-

нати в дългосрочен отпуск, то те ще спрат да получават 

болнични. 

• Ако не можете да работите, включително и от вкъщи, по-

ради отговорности, свързани с Вашите деца или хора, 

за които се грижите, то тогава трябва да разговаряте 

с Вашия работодател и да уточните дали те имат наме-

рение да пускат своите служители в дългосрочни отпуски.

• Служителите трябва да се свържат с работодателите си, 

за да потвърдят, че излизат в дългосрочен отпуск и да за-
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пазят комуникацията си с тях.

• Възможно е работодателите да решат да не кандидат-

стват за помощта или да не включат всички свои служи-

тели – те не са задължени да направят нищо от гореиз-

броените.

• Работодателите могат да кандидатстват за помощ, която 

покрива 80% от месечните заплати на служителите до 

£2,500 на месец, плюс обвързаните Employer National 

Insurance Contributions (NICs) и минималното автоматич-

но добавяне към пенсията, ако решат да задържат слу-

жителя.

• Схемата ще покрие заплатите от 1 март 2020 година, ако 

е възможно.

• Работодателят трябва да плати на служителя поне 80% 

от месечната заплата, но не повече от 2500 на месец.

• Работодателите могат да решат да покрият цялата запла-

та, но не са задължените да го направят.

• Ако служителят работи на повече от едно място, то той 

може да излезе в дългосрочен отпуск за всяка работа 

и лимитът от 80% на заплатата важи за всеки работода-

тел отделно.

• Схемата ще бъде отворена за поне 3 месеца от 1 март 

2020 година. Целта е схемата да работи до края на ап-

рил 2020 година.

• HMRC (Британските данъчни органи) ще уведомят, когато 

схемата е готова.

3
Какво ще покрива  

помощта?

4
Кога ще бъде  

отворена схемата?
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• Работодателите могат да изискат техните служители да 

излезнат в дългосрочен отпуск, преди схемата да е отво-

рена.

• Ще бъде възможно бизнеси да получат заеми, за да по-

криват заплатите на своите служители, докато помощта 

бъде отпусната, или да съгласуват, заедно със служители-

те, че техните заплати могат да закъснеят. 


