
  

ДОКЛАД ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ “ИМАМЕ ЛИ 
ПРАВО НА ДОСТОЕН ТРУД”? 
 

Анализ на данни от изследване за нивото на познаване на законодателството, което  

регулира достойния труд на работещите в държавната администрация и за възможните 

подобрения на нормативната уредба в тази област 
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Увод 

Социологическото изследване беше проведено в рамките на проект „Повишаване на 

осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация“ (Decent 

Work Awareness-Raising, for better Functioning Administration). Изпълнението започна 

през септември 2022 г. след сключен договор между САС „Подкрепа“ и 

изследователска агенция „Медиана“ с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов 

механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme. 

Като част от дейностите по проекта САС „Подкрепа“ e планирала да извърши 

изследователски, аналитични, обучителни и информационни дейности сред заетите в 

държавната администрация в България.  

Цел на проучването 

Целта на настоящото анкетно проучване е да очертае нивото на познаване на 

нормативната уредба в областта на достойния труд сред администрацията, да се 

идентифицират слабостите в законодателството и да се очертае стратегия за нужните 

промени. На база на получените резултати и направените изводи могат да се дефинират 

предложения за нормативни промени, имащи отношение към условията на труд на 

работещите в държавната администрация. Така получената и обобщена информация 

може да бъде полезен източник за формулиране на по-нататъшни цели и приоритети с 

оглед подобряване на работата на администрацията, а също и на условията на труд за 

работещите там. 

Подготовка на въпросника 

Въпросникът беше изготвен от агенция „Медиана“ в тясно сътрудничество с експерти 

на САС „Подкрепа“, които притежават задълбочени познания в областта на 

законодателството и синдикалната дейност и имат дългогодишен опит в защитата на 

правата на държавните служители. Беше проведено пробно изследване, в резултат на 

което бяха добавени въпроси, а някои отговори бяха адаптирани, така че да отразяват 

понятийния апарат на интервюираните.  

Предмет 

Анкетната карта се състои от 22 въпроса, формулирани с цел да се получи ясна и 

обективна оценка на база най-често срещани отговори и преобладаващо мнение на 

респондентите. Първата част изучава демографската структура на анкетираните. Във 

втората се изследват теми като познаване на законодателството, регулиращо 

отношенията между държавните служители и органа по назначаване, както и 

възприятията на работещите за техните условия на труд, заплащане, наличието на 

достатъчни ресурси за изпълнение на вменените им отговорности и др. 

Начин на провеждане 

Събирането на данните беше проведено в периода ноември-декември 2022 г. по метода 

на пряката анкета, като е ориентирано изцяло към заети на трудово и служебно  
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правоотношение в държавната администрация. За целта анкетата бе разпространена до 

синдикалните структури във всички институции, които членуват в Синдикат на 

административните служители „Подкрепа“ на територията на цялата страна. 

Въпросникът беше попълнен от 1229 държавни служители. 

Ограничения 

Извадката е набрана ад-хок. Анкетата беше предложена за попълване на държавни 

служители, преобладаващата част от които са членове на САС „Подкрепа“, но без 

предварително да са подбирани по определени критерии, като целта бе да отразяват 

реалните характеристики на генералната съвкупност. Затова изследването не може да 

претендира за представителност. Въпреки това полученото на терен разпределение на 

отговорите по ред  въпроси дава релефна и недвусмислена картина на отношението на 

работещите в държавната администрация по темите в изследването: законодателството, 

което регламентира отношенията работник-работодател; познаването на 

законодателството, регламентиращо правоотношенията им; необходимостта от 

промени; нивата на удовлетвореност и причините, които най-често се отразяват на 

качеството на работата им. Нещо повече, практически полученото разпределение на 

демографските категории не показва драстични отклонения от известните ни обективни 

статистически данни. Това допълнително увеличава увереността в изводите, основани 

върху съдържателните индикатори за общественото мнение сред служителите.  

 

I Профил на анкетираните  

Сред респондентите преобладават държавни служители, които, според отговорите, 

които са дали, работят в териториална администрация – 59%. Според Закона за 

администрацията, което беше описано и в отговора на въпроса, териториална е 

областната, общинската и районната администрация. Тъй като въпросникът беше 

разпространен основно сред поделения на централната администрация, очевидно тази 

опция е възприета от анкетираните като териториално звено на централната 

администрация, а не като териториална администрация. Т.е. тук трябва да разглеждаме 

голяма част от тези 59% от отговорилите като служещи в централна администрация, но 

извън столицата. 

Държавната администрация, представена през отговорите на анкетираните, е 

високообразована. Почти 92% са с висше образование, като трима от тях са докторска 

степен. Според годишния доклад за състоянието на администрацията през 2021 г., 

заетите в държавните институции с висше образование са 62,44%, което означава, че в 

настоящата анкета те са свръхпредставени. 
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Графика 1. Ниво на образование на анкетираните 

 

Работещите в държавната администрация са основно два типа – по служебно и по 

трудово правоотношение. Дейността, правата и задълженията на първите се регулират 

само в разпоредбите на Закона за държавния служител. За служителите по трудово 

правоотношение има и допълнителни разпоредби, заложени в чл. 107а на Кодекса на 

труда. От типа правоотношение се определя например дали от основната заплата на 

служителя се отчисляват осигурителни вноски или не. Само заетите по трудово 

правоотношение имат право да сключват колективни трудови договори с работодателя 

си и пр. Повече от половината от анкетираните са в трудови правоотношения, докато 

годишният доклад за администрацията сочи, че такива са 33%, т.е. в изследването  те са 

по-силно представени. 43,6% от респондентите са в служебни правоотношения и едва 

0,2% (3 лица) не могат да отговорят в какви правоотношения са. 

Графика 2. В какво правоотношение сте? 

 

Най-многобройна е групата на служителите с над 20 години в администрацията – 1/3 от 

всички анкетирани. Със стаж под една година са едва 2,4% от отговорилите. При 

положение, че незаетите щатни бройки в цялата държавна администрация към 2021 г. 
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са 11 411, като незаети за повече от шест месеца са 5 540, е очевидно, че условията на 

труд и заплащането не са привлекателни за млади специалисти. Това е и причината в 

част от администрацията да е невъзможно да се освободят пенсионираните служители, 

тъй като няма желаещи за техните работни места. 

Графика 3. Стаж в администрацията 

 

За да разберем кой дава оценките на законодателството, коректността на атестациите, 

нивата на заплащане, е важно да видим на кое ниво е преобладаващата част от 

служителите, попълнили въпросника. Най-голяма е групата на експертите, а 

ръководителите са около 11% от всички респонденти. 

Графика 4. Ниво на длъжност в администрацията 

 

Работата в държавната администрация е силно феминизирана – малко под 90% от 

заетите са жени. 11 души са казали, че предпочитат да не отговарят на въпроса за пол. 

Само 18% от анкетираните са на възраст над 55 г. Малка е обаче и групата на 

служителите под 35-годишна възраст – 11%. 
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Графика 5. Възраст на анкетираните 

 

 

II Преглед на удовлетвореността от работата 

В началото на въпросника помолихме държавните служители да отбележат 

цялостното си ниво на удовлетвореност от работата. 2/3 от респондентите са 

отговорили, че са „доволни донякъде“, а 20,7% са дали отговор „недоволен“. Тези 

данни са изключително интересни, тъй като тук анкетираните отчитат 

удовлетвореността си от работата, а не от условията на труд, за които в анкетата са 

предвидени допълнителни въпроси. Може да бъде направен извод, че 

удовлетвореността от работата се дължи на естеството и характера на работата на 

държавните служители, а не на условията на труд. 

Графика 6. Как бихте описали цялостното си ниво на удовлетвореност от работата? 

 

Беше извършен анализ за евентуална зависимост между удовлетвореността от работата 

и стажа, възрастта и заеманата от държавните служители длъжност. Хи-квадрат 

анализът в SPSS по отношение на стажа и възрастта потвърждава нулевата хипотеза, 
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т.е. не може да се установи статистически значима връзка между възраст, стаж и 

удовлетвореност на служителите. 

Pearson Chi-Square за длъжността е 0,008, което е по-малко от риска за грешка (0,05), 

следователно нулевата хипотеза е отхвърлена и може да се твърди, че има връзка 

между заеманата длъжност и удовлетвореността от работата. Изпълнени са трите 

условия за приложението на метода. В допълнение Коефициентът на Крамер е 0,08, 

което показва силна връзка между длъжността и удовлетвореността на държавните 

служители. По-нататъшен анализ на резултатите сочи, че най-удовлетворени, очаквано, 

са заетите на ръководни длъжности, а на другия край на скалата е експертното ниво 

като инспектори и експерти. 

В следващия въпрос държавните служители дават оценка на редица аспекти за условия 

на труд в институцията, в която работят. Скалата е от „много лошо“ до „отлично“. 

Кумулативно най-незадоволителна е грижата за здравето – 70% изразяват 

неудовлетворението си. Това не е неочаквано, тъй като в България значителна част от 

гражданите доплащат за здравеопазване, те все по-често очакват работодателят им да 

поема по-голяма отговорност към тяхното здраве през допълнителни прегледи, поемане 

на разходи за лекарства и изследвания. И докато в частния сектор вече не е изключение 

допълнителната медицинска застраховка, то в държавния сектор, особено в държавната 

администрация, в общия случай това не се прави. Въз основа на провеждани разговори 

между ръководството и синдикалните членове на САС „Подкрепа“ като причина за 

неудовлетворението е констатирано и това, че държавните служители са недоволни от 

задължително провежданите профилактични прегледи, които те намират за 

недостатъчни. Твърдят, че основно се изследват кръв и урина, преминава се и през 

преглед при офталмолог (за да се установи дали някой няма нужда от очила), но реално 

други прегледи при специалисти няма. 
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Графика 7. Как бихте оценили нивата на следните условия на труд? 

 

Почти толкова голяма е и групата на държавните служители, които дават лоша оценка 

за социалните придобивки, които (не)получават от работодателя си. Държавните 

служители нямат право на колективно трудово договаряне, поради което за тях е 

невъзможно да поискат и получат допълнителни социални придобивки. Законодателно 

това може да се прави само за служителите на трудов договор. 

Една от ключовите оценки е тази за равнищата на трудовите възнаграждения. 40% 

недоволни е висок дял от анкетираните, но не е сред най-негативно оценените аспекти 

на условията на труд в администрацията. Когато погледнем отговорите на този въпрос 

през позициите, които заемат анкетираните, се вижда, че оценката „отлично 

възнаграждение“ е давана основно от ръководен персонал. 
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Графика 8. Добра и отлична оценка за трудовите възнаграждения на различните нива 
длъжности 

 

Същевременно трябва да обърнем внимание, че Синдикатът на административните 

служители „Подкрепа“ успя през последните две години да постигне увеличение на 

заплатите в редица администрации чрез преговори с управляващите, протести, вкл. 

стачки. За част от заетите в тези институции ръстът на възнагражденията е значителен 

спрямо изключително ниските заплати, които получаваха преди това.  

III Оценка на нормативната уредба, регламентираща правоотношенията на 

работното място 

По-голямата част от администрацията смята, че познава добре законодателството, 

което урежда трудовите или служебните им правоотношения с работодателя. Общо 

84% са отговорили, че са запознати с него. 
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Графика 9. Запознати ли сте със законодателството, уреждащо Вашите трудови/служебни 
правоотношения? 

 

Оказва се обаче, че делът на тези, които познават правата си като държавни служители 

и знаят какви възможности имат, когато те са нарушени, е значително по-нисък от 

процента на тези, които смятат, че познават законодателството – 68%. Интересно е, че 

9% от тези, които слабо познават законодателството (предходния въпрос), смятат, че 

знаят как да защитят правата си. Но 1/5 от тези, които познават законодателството, 

се оказва, че не знаят какво да правят, ако работодателят им извършва 

нарушение срещу техните права. Това показва, че е необходима обучителна кампания 

сред държавните служители.  

Резултатите са категорични по отношение на необходимостта от промени в 

законодателството, 97% от анкетираните отговарят, че трябва или по-скоро трябва 

то да се измени. Едва двама служители са убедени, че такива промени не са нужни. 
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Графика 10. Смятате ли, че са необходими промени в законодателството, които биха се 

отразили благоприятно на Вас като административен служител? 

 

Ключово важни за мотивацията на администрацията са възприятията на служителите за 

коректността и обективността на техните атестации, от които зависят допълнителните 

им плащания и кариерното им развитие. 61% от отговорилите смятат, че оценките не 

са обективни. Наполовина е делът на тези, които са по-скоро удовлетворени. 

Всъщност служителите нямат право на реален арбитраж при несъгласие с поставената 

им оценка. Единствено могат да се обърнат за преглед в рамките на тяхното 

подразделение, което очевидно не може да доведе до преразглеждане на атестацията, 

дори тя очевидно да е несправедлива. 

Графика 11. Смятате ли, че Вашата работа се оценява обективно според условията в 

Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация? 
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Именно неяснотите в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на 

служителите в държавната администрация са причина за категоричното мнение, че се 

налагат промени в нея – 82%. Тук дори част от тези, които в предходния въпрос са 

отговорили, че намират атестационните си оценки за обективни, са заявили, че 

Наредбата трябва да бъде променена, за да отразява по-добре реалното представяне на 

държавните служители. Това може да означава, че докато те самите са били коректно 

оценени, са имали и други наблюдения върху оценките на свои колеги. 

Графика 12. Смятате ли, че са необходими промени в НУРОИСДА? 

 

Най-висок дял от държавните служители очакват да бъдат въведени конкретни, ясни и 

обективни количествени и качествени критерии за оценяване – 71.6% от отговорилите 

на този въпрос. Разочарованието от Наредбата обаче най-добре се вижда през 

следващия по брой избрали го респонденти отговор. 35% смятат, че тя не подлежи на 

промяна, а напълно трябва да бъде отменена. 

Тук държавните служители можеха да избират до 3 отговора. Най-честият случай (27% 

от отговорилите) е този, в който са избрали само една опция, а именно да бъдат 

въведени ясни критерии. Следващият случай е този, в който отново са избирали само 

една опция и тя е наредбата да отпадне (19%). И на трето място е комбинацията от 

необходимостта от ясни критерии и да има възможност за самооценка (12,5% от 

отговорилите на този въпрос). 
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Таблица 1. Какви промени смятате, че трябва да бъдат направени? 

 

 Count Responses 

Column 

Responses % 

Column 

Response % 

(Base: Count) 

Предложения за 

промени 

НУРОИСДА 

Да бъде предвиден 

механизъм за 

обжалване на годишна 

оценка по 

административен и/или 

съдебен ред. 

257 257 15,2% 25,4% 

Да бъдат въведени 

конкретни, ясни и 

обективни количествени 

и качествени критерии 

за оценяване. 

723 723 42,8% 71,6% 

В наредбата да се 

предвиди възможност за 

самооценка. 

330 330 19,5% 32,7% 

Наредбата е 

неефективна и трябва 

въобще да отпадне. 

356 356 21,1% 35,2% 

Друго 22 22 1,3% 2,2% 

Total 1010 1688 100,0% 167,1% 
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Графика 13. Какви промени смятате, че трябва да бъдат направени? 

 

 

Следващият нормативен акт, за който потърсихме мнението на заетите, е Наредбата за 

заплатите на служителите в държавната администрация. Почти 97% отговориха, че тя 

се нуждае от актуализация. 

Графика 14. Смятате ли, че са необходими промени в Наредбата за заплатите на служителите 

в държавната администрация? 
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Отговорилите положително бяха помолени да кажат какви точно промени са 

необходими според тях. Най-много държавни служители (83%) отговарят, че трябва да 

се върне допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит 

(клас „прослужено време“). Това възнаграждение беше отнето на администрацията 

през 2012 г. То не се изплаща не само на заетите по служебно правоотношение, но и на 

тези на трудов договор. Така държавните служители са неравнопоставени на 

работниците и служителите в частния сектор. На второ място излиза отговорът, че 

трябва да се въведе задължително увеличение на заплатите с ръста на инфлацията – 

79,3%. На трето място по брой респонденти е искането държавните служители да имат 

възможност да подписват колективни трудови договори и/или споразумения с 

работодателя си. 

И на този въпрос държавните служители имаха възможност да избират до три отговора. 

Най-често избираната комбинация (33,6% от всички отговорили) се състои именно от 

посочените по-горе три опции – ръст на заплатите с инфлацията, връщане на класа и 

възможност за КТД и споразумения. Следващата комбинация (12.1%) e: ръст на 

заплатите с инфлацията, връщане на класа и възможност за ръководителя да увеличава 

заплатите еднократно, за да се намалят разликите между отделните служители. 

 

Таблица 2. Какви промени смятате, че трябва да бъдат направени в Наредбата за 

заплатите на служителите в държавната администрация? 

 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

 Задължително увеличение 

на заплатите с инфлацията 

943 30,2% 79,3% 

Възможност за увеличение 

на заплатите при 

продължителен отпуск 

216 6,9% 18,2% 

Еднократно увеличение на 

заплатите в началото на 

годината при разлика над 

5% 

305 9,8% 25,7% 

Връщане на класа 987 31,6% 83,0% 

КТД и споразумения 662 21,2% 55,7% 

Друго 13 0,4% 1,1% 

Total 3126 100,0% 262,9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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След двете специфични за държавните служители наредби, те бяха попитани дали 

смятат, че се налагат промени в Закона за държавния служител и в Кодекса на 

труда. Макар да е налице различна регулация за държавните служители, за тези от тях, 

които са по трудово правоотношение, се отнасят и разпоредбите на Кодекса на труда. 

Над 86% от отговорилите считат, че такива промени са необходими.  

 

Графика 15. Смятате ли, че са необходими промени в Закона за държавния служител и в 

Кодекса на труда по отношение на условията на труд в администрацията? 

 
Конкретните промени, които очакват държавните служители, са визуализирани в 

следващата графика. На първо място, 48,8% искат да има възможност през КТД да се 

договарят по-добри условия на труд, по-голяма отпуска и социални придобивки. Това в 

момента е невъзможно, тъй като разпорежданията в Закона за държавния служител са 

императивни – точно определени. До известна степен отговорът на второ място се 

припокрива с предходния, макар да има някои разлики. Той е посочен от 47% от 

анкетираните. Малко по-нисък е делът на тези, които смятат, че трябва да се предоставя 

представително, а не работно облекло – 46,7%. 
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Графика 16. Какви промени в ЗДСл и КТ смятате, че трябва да бъдат направени? 

 

Един от важните аспекти на работата в държавната администрация (и не само) за 

условията на труд е обезпечеността с ресурси – хартия за принтер, осигурен транспорт 

при някои позиции, лаптоп или настолен компютър, принтер и пр. По-голямата част от 

анкетираните твърдят, че разполагат с всичко необходимо. Но съвсем непренебрежим 

дял са служителите – 36%, които казват, че не разполагат с необходимите материали, за 

да изпълняват служебните си задължения. 

 

Графика 17. Разполагате ли с необходимите ресурси на работното си място, за да 

изпълнявате качествено и в срок задълженията си? 

 

 
 

Социалният мир в дадено предприятие или ведомство е функция и от качеството на 

комуникацията между работодател и работник. Макар по-голямата част от държавните 

служители да са сравнително доволни от обратната връзка между работник и 
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работодател, 46.5% смятат, че не се полагат особени усилия за по-ефективна, 

навременна и пълноценна комуникация в тяхната институция.  

 

Графика 18. Полагат ли се достатъчно усилия за по-ефективна обратна връзка от работник 

към работодател?

 
Отговорите на последния въпрос обобщават цялостното усещане на анкетираните 

държавни служители за качеството на тяхното работно място. Общо 76% от всички 

смятат, че условията на труд в институциите не може да се определят като „достойни“. 

Доволни са едва 21% от респондентите. 

 

Графика 19. Можете ли да определите като "достойни" условията на труд в 

администрацията? 

 

 



                                                                                                                       

18 
 

 

IV Основни изводи 

 

 Противно на общоприетото схващане, държавните служители не искат просто 

повече пари, а достойно отношение към себе си – добра комуникация с 

ръководители (над 46%) и обективна атестация (82% смятат, че Наредбата 

трябва да бъде променена). 

 

 Мнозинството от анкетираните харесват характера на работата си и са 

удовлетворени, че са ангажирани именно с обществена дейност. 

 

 Липсват социални придобивки, които са налични в други сектори. Най-голямо 

недоволство се появява от неудовлетвореното очакване работодателят да 

осигури по-добри медицински грижи за заетите. А профилактичните прегледи 

да са по-всеобхватни. 

 

 36% от респондентите смятат, че не разполагат с необходимите ресурси, за да 

вършат работата си ефективно и качествено. 

 

 Държавните служители, особено тези по служебно правоотношение, са лишени 

от ключови трудови права като възможност да сключват колективни трудови 

договори с работодателя си, за договаряне на повече отпуск и пр. Много високо 

е недоволството от отмяната на допълнителното възнаграждение, познато като 

„клас прослужено време“ – 83%. 

 

 Специално внимание заслужава системата за атестации, която очевидно е повод 

за недоверие и напрежение сред служителите в администрацията. Причина за 

това е невъзможността работникът да оспори ефективно обективността на 

поставената му оценка. 
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