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1. Дефиниране на проблема:
Идентифицирани слабости и изкривявания в модела на заплащане в държавната
администрация, въведен през 2012 г.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
 Исторически насложили се дисбаланси по отношение на индивидуалните
заплати на служителите в държавната администрация;
 Неактуална матрична скала на заплатите поради повишенията на минималната
работна заплата;
 Разнородна практика относно увеличенията на заплатите при завръщане от
отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
В основните месечни заплати на служители на идентични длъжности, с еднакви
задължения, отговорности и квалификация в рамките на една администрация и/или
структурно звено, са налице значителни разлики. В почти всяка администрация има
служители с висока квалификация и опит и с устойчиво високи оценки на изпълнението,
които се оказват с „изоставащи заплати“ в сравнение със служители на аналогични
длъжности. Особено силно е изоставането спрямо заплатите на новоназначени
служители. Този ефект се дължи от една страна на факта, че за целия период от
въвеждането на модела, 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 мотивиране с по-висок
размер на заплатата. По този начин са създадени значителни диспропорции в
заплащането на служители, изпълняващи еднакви или сходни функции, които биха
били обосновани, единствено когато възникват на база нивото на изпълнение.
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Друг съществен проблем е матричната скала на заплатите. От въвеждането й през 2012
г. минималната работна заплата е нараснала почти два пъти. Поради това са изравнени
минималните размери на значителен брой нива, с което в матрицата е нарушен
принципът за отчитане нивото на заеманата длъжност. На настоящия етап в 21 нива на
заплащане (от 28 до 8 включително) минимумът на първа степен е еднакъв (510 лв.) –
както за най-ниската длъжност („изпълнител“), така и за всички експертни длъжности
и за ръководните до ниво 5А (напр. „секретар на община с население над 50 000 души“).
Този подход за определяне на минимумите, съобразно минималната работна заплата за
страната, се е наложил през годините от съображения за предотвратяване на евентуален
негативен бюджетен ефект върху разходите за персонал в отделните администрации.
Ако в дадена администрация не е имало достатъчно средства за увеличение на заплатите
след въвеждането на модела, е възможно основната заплатата на експерт и дори на
ръководител да остане по-ниска от тази на служител, например по ПМС № 66/ 1996 г.,
който освен ежегодното увеличение на минималната работна заплата, получава и
нарастваща добавка за прослужено време.
В администрацията е налице разнородна практика относно увеличенията на заплатите
при завръщане от отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете; при
завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година
или при възстановяване на уволнен служител, както и при завръщане на служител,
изпратен в друга административна структура по реда на чл. 81б от ЗДСл. Това още
повече задълбочи диспропорциите в заплащането на служителите в рамките на една и
съща администрация, като освен това стана повод за завеждането на жалби и дела в
Комисията за защита от дискриминация.
Проблемът не може да се реши изцяло в рамките на съществуващото законодателство
чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични
възможности, тъй като правилата за определяне и увеличаване на заплатите са
регламентирани детайлно чрез правни норми.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършени последващи оценки на нормативния акт, а анализи на модела на
заплащането се включват ежегодно в Доклада за състоянието на администрацията.
2. Цели:
С приемането на проекта на акт се цели:
 преодоляване в определена степен на деформацията в съотношенията между
минималните основни месечни заплати за длъжностите, в резултат от
очакваното увеличения 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;
 по-добри възможности за привличане в държавната администрация на
компетентни и мотивирани служители, включително млади хора;
 реално използване на увеличения размер на разходите за персонал (10% от
началото на 2019 година) за увеличаване на индивидуалните основни месечни
заплати на служителите в държавната администрация, въз основа на заеманата
длъжност и оценките на изпълнението;
 значително ограничаване на случаите на неравнопоставено положение на
служители, завръщащи се от отпуск по майчинство и за отглеждане на дете.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
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3. Идентифициране на заинтересованите страни:
 Служители в държавната администрация – около 130 хил.
 По отношение на проблема, свързан с дисбаланса в заплатите – служители на
длъжностите главен и държавен експерт, началник на отдел и директор, заемащи тези
длъжности от 2012 г. до момента.
 Служители, завръщащи се от отпуск по майчинство и за отглеждане на дете
 Кандидати за работа в държавната администрация – в аспекта, свързан с началната
заплата в администрацията.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант за действие „без действие“
Липсата на намеса би се базирала на оценка, че констатираните слабости и проблеми
биха могли да се преодолеят след дълъг период от време на прилагане на действащите
правила от страна на администрациите.
Вариант за действие 1 – приемане на Постановление за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет, вкл. на Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация – предпочитан вариант.
С проекта на постановление ще се предвиди изменение на матрицата за заплатите на
служителите в държавната администрация и на заемащите дипломатически длъжности
в дипломатическата служба (Приложения № 1 и № 2 към Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация). Степените на основните месечни заплати
за всяко длъжностно ниво ще се намалят от шест на четири. Минималните размери на
основните месечни заплати ще се увеличат съобразно очаквания размер на минималната
месечна заплата за страната от 1 януари 2019 г. (560 лева), така че по-високите нива и
степени да имат по-висок минимален размер на основната месечна заплата. Ще се
предвиди разширяване на диапазоните в новите степени и увеличение на допустимия
максимален размер за всяка от тях, както и ясни правила за преход от шестстепенна към
четиристепенна скала.
Ще се предвидят изменения относно определянето на индивидуалните основни месечни
заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна
структура в зависимост от притежаваната квалификация и професионалния опит. При
професионален опит, надвишаващ минимално изискуемия за длъжността с до 7 години
индивидуалната заплата ще се определя в рамките на степен 2, а с над 7 години – в
рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Ще се предвидят промени относно условията и реда за увеличаване на заплатите на
основанията, регламентирани в ЗДСл.
Максимално допустимите размери при увеличение въз основа на годишната оценка на
изпълнението ще се определят от ръководителя на административната структура в
зависимост от разполагаемите средства и ще се променят, както следва:
- до 2 на сто – при годишна оценка „Изпълнението отговаря не напълно на
изискванията“ (вместо до 1 на сто);
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до 10 на сто – при оценка „Изпълнението отговаря напълно на
изискванията“ (вместо до 5 на сто);
- до 15 на сто – при оценка „Изпълнението надвишава изискванията“
(вместо до 10 на сто);
- до 20 на сто – при оценка „Изключително изпълнение“ (вместо до 15 на
сто).
Ще се въведе правило на служителите в едно административно звено с еднакви годишни
оценки на изпълнението да се определя еднакво процентно увеличение на
индивидуалната основна месечна заплата.
Относно увеличенията на заплатите при завръщането от отпуск за бременност, раждане
или за отглеждане на дете, ще се прецизират основанията в съответствие със ЗДСл и ще
се предвиди възможността увеличението да се извърши както при завръщането от
отпуск, така и през следващата година, ако служителят не е получил годишна оценка на
изпълнението с оглед спазването на Закона за защита от дискриминация.
След изтичане на срока за изпитване и когато размерът на индивидуалната основна
месечна заплата на служителя не е увеличаван въз основа на последната получена
годишна оценка, ще е налице по-висок допустим размер на увеличението – до 10 на сто,
вместо досегашните до 5 на сто.
При завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една
година или при възстановяване на уволнен служител заплатата ще може да се увеличава
при спазване изискванията на Закона за защита от дискриминация, а при завръщане от
временна мобилност – да се отчита получената в приемащата администрация годишна
оценка за изпълнението на длъжността.
Ще се регламентира допълнителното възнаграждение за изпълнение и/или управление
на проекти или програми по чл. 21, ал. 4 от ЗДСл и ще се предложат правила относно
служителите, които имат право да го получават.
С цел преодоляването на дисбалансите в заплащането, допуснати в една и съща
администрация, ще се предвиди възможност за еднократно определяне на нов размер на
индивидуалните основни месечни заплати на отделни служители в рамките на
разходите за персонал съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година, в
случай че индивидуалната основна месечна заплата на служителя е „изоставаща“ или
създава на съответната администрация трудности при привличането и/или задържането
на служители на такива длъжности. Еднократното определяне ще се извършва преди
увеличението въз основа на годишната оценка като се отчитат кариерното развитие и
годишните оценки на изпълнението от длъжността на съответните служители за
периода 2012-2017 г., като новият размер не може да надвишава с повече от 20 на сто
предишния размер на индивидуалната основна месечна заплата. Общи указания за
прилагането на тези разпоредби ще се дават от председателя на Съвета за
административната реформа.
-

Вариант за действие 2 – нерегулаторна намеса.
Този вариант се състои в засилена методологическа работа със звената за управление
на човешките ресурси с оглед установяване на по-справедливи правила за определяне
на заплатите на новоназначени или повишени служители и по-адекватни процедури за
недопускане на дискриминация на служители, завръщащи се от отпуск по майчинство
и за отглеждане на дете.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
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5. Негативни въздействия:
Вариант „без действие“ – очаквани негативни въздействия:
 запазване и дори задълбочаване на разликите в размерите на заплатите на
служители от една и съща администрация
 засилване на деформацията в съотношенията между минималните основни
месечни заплати за длъжностите в резултат от предстоящите увеличения на
минималната месечна заплата за страната
 липса на достатъчно стимули за млади хора за постъпване на работа на младши
длъжности в администрацията
 продължаващ висок риск от касузи, свързани с изоставане на размера на
заплатите на служители, завръщащи се от отпуск по майчинство и за отглеждане
на дете
Вариант за действие 1 (приемане на постановление) – не се очакват негативни
въздействия от приемането на постановлението.
Вариант за действие 2 (нерегулаторна намеса) – не позволява предоляване на всички
описани проблеми или преодоляването им в пълна степен.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант „без действие“ – не се очакват положителни въздействия в краткосрочен и
средносрочен план
Вариант за действие 1 (приемане на постановление):
 по-добри възможности за привличане в държавната администрация на
компетентни и мотивирани служители и преодоляване в определена степен на
деформацията в съотношенията между минималните основни месечни заплати
за длъжностите, в резултат от очакваното увеличения на минималната месечна
заплата за страната – за кандидатстващи за работа в администрацията и
особено млади хора, кандидатстващи за младши длъжности;
 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 – за служители на
длъжностите главен и държавен експерт, началник на отдел и директор,
заемащи тези длъжности от 2012 г. до момента;
 реално използване на увеличения размер на разходите за персонал (10% от
началото на 2019 година) за увеличаване на индивидуалните основни месечни
заплати на служителите в държавната администрация, въз основа на заеманата
длъжност и оценките на изпълнението – за всички служители;
 значително ограничаване на случаите на неравнопоставено положение на
служители, завръщащи се от отпуск по майчинство и за отглеждане на дете.
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Вариант за действие 2 (нерегулаторна намеса) – позволява частично положително
въздействие върху служители, завръщащи се от отпуск по майчинство и за отглеждане
на дете. Ще се отнася до проблема, свързан с дисбаланса в заплатите, този вариант може
да доведе до спирането на последващи различия, но не за преодоляване на
съществуващите.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове: приемането на нормативната промяна е свързано с риск от
решаване на част от проблемите единствено в средносрочен план поради очакваните
нови увеличения на МРЗ през следващите години и поради невъзможността да се спре
практиката за определяне на необосновано високи заплати на новоназначени
служители, което би довело до появата на нови дисбаланси след няколко години.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
 Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не.
9. Създават ли се нови регистри?
Не.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
 Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
 Не

12. Обществени консултации:
В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове ще бъдат проведени
обществени консултации на Портала за обществени консултации с продължителност 30
дни.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
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13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
 Не

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Ваня Новакова, държавен експерт, дирекция „Модернизация на администрацията“,
администрация на Министерския съвет
Дата: 26.11.2018 г.
Подпис:

