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ОТНОСНО: Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на 

Министерския съвет 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация внасям за разглеждане проект на постановление за изменение на 

нормативни актове на Министерския съвет, с което се предлагат промени в Наредбата за 

заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА). 

 През 2012 г. в държавната администрация беше въведен нов модел на заплащане, 

чийто основен принцип е „заплащане според изпълнението“. Индивидуалният размер на 

основната заплата се определя по нива и степени в зависимост от нивото на заеманата 

длъжност, квалификацията и професионалния опит на служителя, а увеличението на 

възнаграждението е в съответствие с  постигнатите резултати и проявените знания, умения 

и качества в работата.  

 Периодични анализи на заплащането открояват някои проблеми, дължащи се в по-

голямата си част не на недостатъци в принципите и логиката на модела, а на неправилното 

му прилагане още при въвеждането или на по-късен етап, както и на субективни 

предпоставки.  

Един от проблемите е, че продължават да съществуват значителни разлики в 

заплащането на служителите за изпълнението на аналогични длъжности с еднакви 

отговорности. Квалифицирани служители с устойчиво високи оценки на изпълнението се 

оказват с „изоставащи“ заплати спрямо други служители, включително новоназначени. 

Този ефект се дължи от една страна на факта, че за периода от въвеждането на модела до 

преди две години в повечето администрации увеличения на заплатите въз основа на 

годишната оценка са правени предимно еднократно или двукратно, а от друга страна – на 

желанието на административните структури за привличане на кадри чрез мотивирането им 

с по-висок размер на заплатата. С Постановление № 6 от 14 януари 2019 г. за изменение и 

допълнение на НЗСДА беше създадена правна възможност за еднократно коригиране на 



„изоставащите“ заплати във всички административни структури в рамките на 

разполагаемите разходи за персонал, но в някои администрации историческите 

насложилите се дисбаланси не бяха преодолени.  

 Друг проблем е деформирането на матричната скала на заплатите, свързан с подхода 

за определяне на минимуми съобразно минималната работна заплата за страната, който се 

е наложил през годините от съображения за предотвратяване на евентуален негативен 

бюджетен ефект върху разходите за персонал в отделните администрации. През 2019 г. бяха 

направени съществени промени в матрицата (четири вместо шест степени на основната 

заплата, определяне на нови минимални и максимални размери за всяко ниво и степен), но 

към момента минималните размери на заплатите в значителен брой нива и степени отново 

са изравнени. Това нарушава два от основополагащите принципи на заплащането – 

отчитане нивото на заеманата длъжност и определянето на степен на заплатата, съобразно 

притежаваната от служителя квалификация. Към момента деформациите обхващат 

половината от нивата на заплащане (от 15 до 28), като минималната заплата за всички тях е 

650 лв., независимо дали става дума за най-ниската техническа длъжност (напр. 

„изпълнител“; ниво на заплащане 28), за експертна длъжност в централната администрация 

(до „главен експерт“ включително; ниво на заплащане 17) или за ръководна длъжност в 

териториалната администрация („началник отдел“; ниво на заплащане 15). Аналогичен 

проблем в рамките на тези нива се наблюдава и при степените на заплащане.  

С проекта на постановление се предлага: 

- да бъде създадена възможност за преодоляване на дисбаланси в заплащането чрез 

еднократно коригиране на „изоставащите“ заплати на отделни служители в 

структурите, отчитащи се пред Народното събрание (НС) в рамките на 

утвърдените разходи за персонал; 

- в матрицата за заплатите на служителите в държавната администрация 

(Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 на НЗСДА) да се увеличат минималните 

размери на основните месечни заплати по нива и степени и да бъдат разширени 

диапазоните по степен на основната заплата в по-ниските нива на заплащане; 

- да се уредят занапред случаи, когато с нормативен акт се определят еднократно 

нови размери на основните месечни заплати на отделни администрации и 

служители, по-високи от досегашния размер.  

Целта на предлаганите промени да се създадат нормативни възможности за 

преодоляване на идентифицираните проблеми и да се подобри прилагането на модела на 

заплащане в държавната администрация. 

 Предложението за преодоляване на диспропорциите в заплащането на отделни 

служители е дадено от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и подкрепено от останалите структури, 

отчитащи се пред НС.  

 При структурни преобразувания през 2018 г. в КПКОНПИ се вливат Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и 

противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет и 

съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за 

публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. 

Трудовите и служебните правоотношения на служителите в тези администрации са 

запазени при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния 

служител. При преминаването в КПКОНПИ за отделни служители са се формирали 

значителни дисбаланси в индивидуалните основни месечни заплати поради различните 

нива на възнагражденията в горепосочените административни структури, като 

диспропорциите съществуват и към настоящия момент, макар тези служители да 

изпълняват еднакви или равностойни функции в Комисията. Налице са случаи, в които 

служители на една и съща длъжност и степен на заплащане, получават индивидуални 

месечни заплати с близо 1200 лева разлика, дори и да имат еднакво ниво на изпълнението. 



Еднократната възможност през 2019 г. за коригиране на „изоставащите“ заплати не е била 

използвана в КПКОНПИ. Останалите структури, отчитащи се пред НС, са приложили 

механизма частично, но все още не е постигнато преодоляване на необоснованите 

диспропорции. Това, освен че може да се интерпретира като нарушаване на принципите за 

недопускане на дискриминация при упражняване правото на труд (чл. 14 от Закона за 

защита от дискриминация), води и до демотивиране на служителите, чиито възнаграждения 

са значително по-ниски от средното ниво за съответното звено и за същата длъжност.  

 Предложените промени в матричната скала на заплатите се налагат поради 

спазването на логиката и принципите на модела на заплащане. С увеличаването на 

минималните размери на основните месечни заплати по-високите нива и степени ще имат 

по-висок минимален размер на основната месечна заплата, съобразно отговорностите на 

длъжността и квалификацията на служителя. Необходимостта от корекция на 

„изкривяването“ е свързана и с реализираната политика по доходите и планираното 

запазване на размера от 650 лв. на минималната работна заплата през 2022 и 2023 г.  

 Допълненията в Преходните и заключителните разпоредби на НЗСДА уреждат 

случаи, когато с нормативен акт се определят еднократно нови размери на основните 

месечни заплати на служители, които не постъпват за първи път в съответната 

административна структура, аналогично на механизма, приложен с ПМС № 240 от 31 август 

2020 г. за увеличаването на разходите за персонал на администрации, натоварени с 

дейности по овладяване на последствията от Covid-19, в които основните заплати на 

служителите бяха по-ниски в сравнение с други институции. Предвижда се при достигане 

на максималния размер в съответната степен, заплатата на служителя да преминава в 

следващата по-висока степен на същото ниво на основната месечна заплата. 

Предложението е постъпило чрез Синдиката на административните служители „Подкрепа” 

с оглед избягването на правна несигурност занапред.  

Очакваните резултати от прилагането на предложените промени са: 

- преодоляване в определена степен на деформацията в съотношенията между 

минималните основни месечни заплати за длъжностите, в резултат на 

увеличенията на минималната месечна заплата за страната; 

- правилно прилагане на принципа „заплащане според изпълнението“ и 

възможност за коригиране на нелогични различия в индивидуалните основни 

месечни заплати, което ще доведе до намаляване на диспропорциите в 

заплащането на служители от една и съща администрация; 

- преодоляване на правната несигурност в случаите, когато с нормативен акт се 

определят еднократно нови размери на основните месечни заплати на служители, 

които не постъпват за първи път в съответната административна структура.  

Проектът на постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби, 

транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за 

съответствие с европейското право.  

По проекта на постановление е извършена частична предварителна оценка на 

въздействието.  

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са 

проведени обществени консултации. Проектът на постановление, докладът към него и 

частичната предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата 

на Министерския съвет и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни. 

Получените в посочения срок становища са отразени съгласно приложената справка.  

Проектът на акт е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените в установения 

срок становища са отразени съгласно приложената справка.  

Проектът е обсъден и на заседание на Националния съвет за тристранно 

сътрудничество, тъй като се отнася до въпроси, свързани с жизненото равнище. 



Прилагането на предложените промени ще се извършва в рамките на разходите за 

персонал по бюджетите на разпоредителите с бюджет за 2021 година и съответно не изисква 

осигуряване на допълнителни бюджетни средства. Поради това е изготвена финансова 

обосновка, съгласно образеца по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме приложения проект на Постановление за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет. 

 

Приложения:  

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет; 

2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им;  

3. Финансова обосновка;  

4. Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт;  

5. Съобщение до средствата за масово осведомяване.  

 

 

С уважение, 

 

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ 

     ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

 


