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1. Проблем/проблеми за решаване:
Проблем 1: „Наличие на значителни разлики в заплащането на служители за
изпълнението на аналогични длъжности с еднакви отговорности в административни
структури, отчитащи се пред Народното събрание.“
През последните години се реализираха редица мерки, насочени към подобряване на
политиката по заплащането на служителите в администрацията. Създадоха се възможности не само
за реалното използване на увеличените средства за заплати, но и за преодоляването на дисбаланси
в заплащането, допуснати в една и съща администрация, дължащи се в по-голямата си част не на
недостатъци в принципите и логиката на модела, а на субективни предпоставки, вкл. неправилното
му прилагане още при въвеждането или на по-късен етап. С Постановление № 6 от 14 януари 2019
г. за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната
администрация (обн. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) беше създадена възможност за
еднократно коригиране на „изоставащи“ заплати във всички административни структури в рамките
на разполагаемите разходи за персонал. Въпреки това в някои администрации историческите
насложилите се дисбаланси не бяха преодолени. като все още се наблюдават диспропорции в
заплащането на служители, които заемат аналогични длъжности с еднакви отговорности,
притежават еднаква квалификация и ниво на изпълнение.
В тази връзка Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ) обърна внимание на невъзможността в рамките на
действащата нормативна уредба да се преодолеят подобни разлики във възнагражденията и
предложи такава възможност да се създаде за КПКОНПИ и за останалите структури, отчитащи се
пред Народното събрание. Комисията посочва, че този факт 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), а също така води и до демотивиране на част от
служителите, чиито възнаграждения са значително по-ниски от средното ниво за съответното звено
и за същата длъжност. В случая на КПКОНПИ разликите са в резултат на вливането на различни
структури в комисията (по силата на § 6, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ) – 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.
В предоставената информация от КПКОНПИ относно извършен анализ на заплащането са
дадени конкретни примери за съществени дисбаланси в заплащането. Например, служители на
длъжност „главен експерт“ в едно и също административно звено и в една и съща степен получават
индивидуални месечни заплати с близо 1200 лв. разлика. Подобни случаи се наблюдават и при
служители, назначени на длъжност „главен юрисконсулт“, като разликите са над 900 лв. За
длъжността „старши юрисконсулт“ разликата между най-ниското и най-високото заплащане е
близо два пъти. В териториалните дирекции на КПКОНПИ ясно се откроява фактът, че инспектори
от едно и също звено в една и съща степен получават възнаграждение с от 400 до 1300 лева разлика.
Директори на териториална дирекция получава възнаграждение, което е почти еднакво със
заплатите на инспекторите в дирекцията, на които са ръководители и за чиято дейност носят
отговорност. Законът за държавния служител, респ. Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация, не предвиждат основание за увеличаване на индивидуалните месечни
заплати на служителите в посочените по-горе хипотези. В резултат на тези дисбаланси,
квалифицирани служители с устойчиво високи оценки на изпълнението се оказват с „изоставащи“
заплати спрямо други служители, включително новоназначени.
Във връзка с това беше проведена предварителна консултация с административните
структури, отчитащи дейността си пред Народното събрание относно изложените проблеми от
КПКОНПИ и конкретните предложения за преодоляването на установени значителни разлики в
заплащането на служителите за изпълнението на аналогични длъжности с еднакви отговорности. В
рамките на консултацията ръководителите на тези структури представиха становищата си за
възможностите за прилагане на този механизъм в рамките на определените разходи за персонал за
2021 г., като подкрепиха необходимостта от извършване на нормативни промени за преодоляване
на горепосочените проблеми.
Проблем 2 „Наличие на нормативна пречка за достигане (в някои случаи) на
еднократно определени въз основа на нормативен акт нови размери на индивидуалната
основна месечна заплата в отделни администрации”
С Постановление № 240 на Министерския съвет от 2020 г. за допълнение на Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация се предвиди увеличаването с 30% на
разходите за персонал на администрации, натоварени с дейности по овладяване на пандемията и
последствията от COVID-19, в които основните заплати на служителите бяха по-ниски в сравнение
с други институции, в дисонанс с обема на отговорностите им и прекия риск за здравето.

Приемането на § 3а от ПЗР на НЗСДА създаде нормативна възможност ръководителите на
посочените в наредбата административни структури да определят еднократно нови размери на
основните месечни заплати на служителите, по-високи с не повече от 30 на сто от досегашния
размер.
След въвеждането на промените, през м. октомври 2020 г. от Синдиката на
административните служители „Подкрепа” (САС „Подкрепа“) беше получено становище, в което
се отбелязва, че са възникнали проблеми при прилагането на § 3а от ПЗР на НЗСДА в случаите,
когато определения еднократно от ръководителя на административната структура нов размер на
индивидуалната заплата, надхвърля максималния размер за определената степен за съответното
длъжностно ниво. При ограничаване на заплатата до максималния размер на определената степен,
се създава сериозен дисбаланс в заплащането между служители от едно и също длъжностно ниво в
рамките на една и съща администрация. В резултат на това служители с идентични функции в
рамките на един отдел и дирекция получават различно еднократно процентно увеличение спрямо
колегите си, обосновано единствено от факта, че техните заплати с увеличението биха надхвърлили
максималния праг за определената им степен. Стига се до парадокс, че лица, които въз основа на
по-високи годишни оценки на изпълнението на длъжността през годините, са се доближили до
максималния праг на определената им степен на индивидуална месечна заплата, в конкретния
случай са ощетени, единствено поради факта, че този еднократен акт не попада в хипотезите,
посочени чл. 11, ал. 1 от НЗСДА.
В становището си САС „Подкрепа“ посочват, че подобен проблем ще възникне при всяко
последващо еднократно определяне на индивидуален размер на основните месечни заплати на
служителите в една или няколко администрации. Това води до съществена правна несигурност
занапред.
Проблем 3 „Деформиране на матричната скала на заплатите, свързано с подхода за
определяне на минимуми съобразно минималната работна заплата за страната”
Друг основен 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 наблюдава и при степените на заплащане в съответните нива.
Описаните проблеми не могат да бъдат решени в рамките на съществуващата нормативна
уредба 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.
Не са извършени последващи оценки на нормативния акт.
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване.
По възможност посочете числови стойности.
1.2. 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.).
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на
проблема/проблемите.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока
степен или актове от правото на ЕС.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
2. Цели:
Цел 1:
Възможност за коригиране на нелогични различия в индивидуалните основни месечни заплати.
Намаляване на диспропорциите в заплащането на служители от една и съща администрация в
административните структури, отчитащи се пред Народното събрание.
Цел 2:
Създаване на възможност за недопускане на дискриминация, когато с нормативен акт се определят
еднократно нови размери на основните месечни заплати на отделни администрации и служители,
по-високи от досегашния размер.
Премахване на правната несигурност, свързана със случаите на еднократно определяне въз основа
на нормативен акт на индивидуалните основни месечни заплати на служители, които не постъпват
за първи път в съответната административна структура и по-точно случаите, в които размерът
достига максимума в съответната степен и трябва да премине в следващата по-висока степен на
същото ниво на основната месечна заплата.
Цел 3:

Гарантиране на прилагането на основни принципи на заплащането – отчитане нивото на заеманата
длъжност и определянето на степен на заплатата, съобразно притежаваната от служителя
квалификация чрез премахване на деформации (свързани с подхода за определяне на минимуми
съобразно минималната работна заплата за страната) в матричната скала на заплатите.
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен график
за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на действащите
стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:
По отношение на Проблем 1: Служители в административни структури, отчитащи се пред
Народното събрание: Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на
конкуренцията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия, Комисията за регулиране на съобщения, Националната
здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт, Съвета за електронни медии.
Общ брой служители: 7 121
Бележка: засегнати са само тези от тях, при които се наблюдава драстична разлика във
възнагражденията при изпълняването на еднакви или равностойни функции.
По отношение на Проблем 2:
Служители в държавната администрация, които в бъдеще биха попаднали в обхвата на еднократно
определяне въз основа на нормативен акт на нов размер на индивидуалните основни месечни
заплати.
По отношение на Проблем 3:
Кандидати за работа в държавната администрация – в аспекта, свързан с началната заплата в
администрацията.
Служители с минимални размери на заплатите в съответните нива и степени на заплащане.
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации,
граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1: „Наличие на значителни разлики в заплащането на служители за
изпълнението на аналогични длъжности с еднакви отговорности в административни
структури, отчитащи се пред Народното събрание.“
Вариант 1 „Без действие“:

Описание:
Този вариант на действие се изразява в липса на намеса за преодоляване на идентифицираните
проблеми. Разглежданият вариант представя хипотезата, че не се предприемат действия, а се
предполага, че проблемите биха могли да бъдат решени във времето чрез прилагането на сега
действащата нормативна уредба.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
В случай че не се предприемат никакви действия, не се очакват положителни въздействия върху
идентифицираните заинтересовани страни.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
В случай че не се предприемат действия, ще продължат да се наблюдават съществени различия в
индивидуалните заплати на служители в администрации, отчитащи се пред Народното събрание,
които имат аналогични длъжности и са с еднакви или сходни отговорности. Това не само ще запази
разликите в размерите на заплатите на служителите в една и съща администрация, но във времето
ще задълбочи още повече диспропорциите в заплащането.
Липсата на действие ще доведе до невъзможност за преодоляване на разликите във
възнагражденията на служителите, които изпълняват еднакви или равностойни функции. Това от
своя страна води до демотивиране на част от служителите, чиито възнаграждения са значително
по-ниски от средното ниво за съответното звено и за същата длъжност.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Не се очакват въздействия върху МСП от евентуалното предприемане на този вариат на действия.
Административна тежест:
Евентуалното предприемане на този вариант не би се отразило върху административната тежест.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия,
включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои
второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Създаване на предпоставки за намаляване на разликите в заплащането на
служителите за изпълнението на аналогични длъжности с еднакви отговорности в
административни структури, отчитащи се пред Народното събрание.”
Описание:
В този вариант на действие се предлагат следните действия:
Да се приемат промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, с
които да се даде възможност на ръководителите на: Комисията за защита от дискриминация,
Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори, Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, Комисията за регулиране на съобщенията, Националната
здравноосигурителна каса; Националния осигурителен институт и Съвета за електронни медии
еднократно да определят нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на отделни
служители, в рамките на разходите за персонал по бюджета на съответната административна
структура за 2021 г., когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя е по-ниска с
повече от 5 на сто от средния размер, на индивидуалните основни месечни заплати на служителите
на същата длъжност в съответното административно звено или в административната структура,
определен към 31 декември 2020 г.
В съответствие с логиката на останалите разпоредби, свързани с определяне на нов размер на
индивидуалните основни месечни заплати, новият размер на индивидуалната основна месечна
заплата да се определя до средния размер на заплатата за длъжността и да не може да надвишава с
повече от 25 на сто предишния размер на индивидуалната основна месечна заплата на служителя.
Също така, при определянето на новия размер, да се отчита кариерното развитие и годишните
оценки на изпълнението от длъжността на съответните служители за последните три години, ако
има поставени такива.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Предложените действия ще доведат до създаването на възможност за правилно прилагане на
принципа „заплащане според изпълнението“ в администрациите, отчитащи се пред Народното
събрание, които не са имали възможността да преодолеят насложените във времето дисбаланси в
заплащането. Ще се намалят диспропорциите в заплащането на служители от една и съща
административна структура, които изпълняват аналогични дейности, имат еднаква квалификация
и ниво на изпълнение. Възможността за справедливо заплащане ще се отрази благоприятно върху
мотивацията за работа на служителите и задържането на квалифицирани кадри в структурите
Еднократното определяне нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на отделни
служители ще бъде извършено в рамките на разходите за персонал по бюджета на съответната
административна структура за 2021 г.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не се очакват отрицателни въздействия върху заинтересованите страни от евентуалното
предприемане на този вариант на действие.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:

Предприемането на този вариант на действие няма да доведе до въздействия върху МСП.
Административна тежест:
Предприемането на този вариант на действие не би се отразило върху административната тежест.
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия,
включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои
второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

4.2. По проблем 2: „Наличие на нормативна пречка за достигане (в някои случаи) на
еднократно определени въз основа на нормативен акт нови размери на индивидуалната
основна месечна заплата в отделни администрации”
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
Разглежда се варианта да не се предприемат действия за преодоляване на идентифицирания
проблем, като се допуска, че проблемът може да бъде решен във времето при сега действащата
нормативна уредба.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
В случай че не се предприемат никакви действия, не се очакват положителни въздействия върху
идентифицираните заинтересовани.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Ще продължат да се срещат пречки в отделни случаи при еднократно определяне на нов размер на
индивидуалните заплати. Промяната на размера на индивидуалната заплата ще продължи да се
ограничава до размера на максималната за определената степен, което създава дисбаланс в
заплащането на служители от едно и също длъжностно ниво в рамките на една и съща
администрация. Ще продължи да се наблюдава негативната тенденция служители с идентични
функции в рамките на едно структурно звено да получават различно еднократно процентно
увеличение, обосновано единствено от максималния праг за определената им степен. Това ще
задълбочи неравнопоставеността при наличие на еднаква процентна промяна в размера на
индивидуалната основна месечна заплата. Такива примери са някои случаи, които попадат в
обхвата на ПМС № 240 от 31 август 2020 г. за допълнение на НЗСДА, с което се въведе възможност
в срок до 4 септември 2020 г. ръководителят на административната структура да определи
еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на
сто от досегашния размер, за служители на определените в § 3а от наредбата администрации.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:

Предприемането на този вариант на действие няма да доведе до въздействия върху МСП.
Административна тежест:
Предприемането на този вариант на действие не би се отразило върху административната тежест.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия,
включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои
второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.

Вариант 2 „Създаване на възможност за преминаване на заплата в следваща степен на
същото ниво на основната месечна заплата при еднократно определяне въз основа на
нормативен акт на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати“:
Описание:
В този вариант на действие се предлага: в случаите на еднократно определяне въз основа на
нормативен акт на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служители, които не
постъпват за първи път в съответната административна структура, 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.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Ще се премахне възможността за създаване на дисбаланс в случаите, когато въз основа на
нормативен акт ръководителя на администрацията определя еднократно нов размер на
индивидуалните основни месечни заплати, а заплатата на служител надхвърля максималния размер
за определената му степен за съответното длъжностно ниво.
Ще се подпомогне преодоляването на разлики в заплащането между служители от едно и също
длъжностно ниво в рамките на една и съща администрация. Ще се премахне една от предпоставките
служители с идентични функции в рамките на едно структурно звено да получават различно
еднократно процентно увеличение спрямо колегите си, обосновано единствено от факта, че техните
заплати с увеличението биха надхвърлили максималния праг за определената им степен.
Идентифицираният Проблем 2 за част от служителите в държавната администрация няма да
възниква при всяко последващо увеличение на индивидуалните заплати, базирано на нормативен
акт с еднократно действие и непопадащо в обхвата на чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 от НЗСДА.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не се очакват отрицателни въздействия от предприемането на този вариант на действие.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Предприемането на този вариант на действие няма да доведе до въздействия върху МСП.

Административна тежест:
Предприемането на този вариант на действие не би се отразило върху административната тежест.
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия,
включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои
второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

4.3. По проблем 3: „Деформиране на матричната скала на заплатите, свързано с подхода за
определяне на минимуми съобразно минималната работна заплата за страната”
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
В този вариант на действие се предлага да не се предприемат действия за преодоляване на
идентифицирания проблем, като се допуска, че проблемът може да бъде решен във времето при
сега действащата нормативна уредба.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
В случай че не се предприемат никакви действия, не се очакват положителни въздействия върху
идентифицираните заинтересовани.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Матричната скала ще остане с наличната деформация, свързана с подхода за определяне на
минимуми съобразно минималната работна заплата. Подходът за това обвързване е наложен от
съображения за предотвратяване на евентуален негативен бюджетен ефект върху разходите за
персонал в отделните администрации.
В случай, че не се предприемат действия, няма да бъде възможно да се гарантира спазването на
основополагащи принципи на заплащането, а именно отчитане нивото на заеманата длъжност и
притежаваната от служителя квалификация.
Деформацията в матричната скала ще продължи да обхваща половината от нивата на заплащане (от
15 до 28), като минималната заплата за всички тях е 650 лв., независимо дали става дума за найниската техническа длъжност, 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). Ще се продължи да се наблюдава
аналогичният проблем в рамките на тези нива и при степените на заплащане.
Това ще доведе до намаляване на броя на желаещите да работят на длъжностите в в засегнатите от
деформацията нива и съответно до намаляване на възможностите за привличане на кадри в
държавната администрация.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:

Предприемането на този вариант на действие няма да доведе до въздействия върху МСП.
Административна тежест:
Предприемането на този вариант на действие не би се отразило върху административната тежест.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия,
включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои
второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.

Вариант 2 „Извършване на промени в матричната скала на заплатите“:
Описание:
С оглед спазването на логиката и принципите на модела на заплащане, в този вариант на действие
се предлага увеличение на определени минимални размери на основните месечни заплати, като по
този начин 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.
Предлагат се промени в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и по-точно промени на минималните
размери на основни месечни заплати в нивата от 6 до 28 включително.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Прилагането на този вариант на действие ще доведе до спазването на два от основополагащите
принципи на заплащането – отчитане нивото на заеманата длъжност и определянето на степен на
заплатата, съобразно притежаваната от служителя квалификация.
Ще се създадат 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.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не се очакват отрицателни въздействия от предприемането на този вариант на действие.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Предприемането на този вариант на действие няма да доведе до въздействия върху МСП.
Административна тежест:
Предприемането на този вариант на действие не би се отразило върху административната тежест.
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия,
включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои
второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1:

Съгласуваност

Ефикасност

Ефективност

Вариант 1
„Без действие“
Цел 1: Правилно прилагане на принципа
„заплащане според изпълнението“ и
възможност за коригиране на нелогични
различия в индивидуалните основни месечни
заплати. Намаляване на диспропорциите в
заплащането на служители от една и съща
администрация / звено в административните
структури, отчитащи се пред Народното
събрание.
Цел 1: Правилно прилагане на принципа
„заплащане според изпълнението“ и
възможност за коригиране на нелогични
различия в индивидуалните основни месечни
заплати. Намаляване на диспропорциите в
заплащането на служители от една и съща
администрация / звено в административните
структури, отчитащи се пред Народното
събрание
Цел 1: Правилно прилагане на принципа
„заплащане според изпълнението“ и
възможност за коригиране на нелогични
различия в индивидуалните основни месечни
заплати. Намаляване на диспропорциите в
заплащането на служители от една и съща
администрация / звено в административните
структури, отчитащи се пред Народното
събрание

Вариант 2

3

1

3

1

3

1

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.
1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко
разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

5.2. По проблем 2:
Вариант 1

Вариант 2

Съгласуваност

Ефикасност

Ефективност

„Без действие“
Цел 2: Създаване на възможност за
недопускане на дискриминация, когато с
нормативен акт се определят еднократно
нови размери на основните месечни
заплати на отделни администрации и
служители, по-високи от досегашния
размер.
Премахване на правната несигурност,
свързана със случаите на еднократно
определяне въз основа на нормативен акт
на индивидуалните основни месечни
заплати на служители, които не
постъпват за първи път в съответната
административна структура и по-точно
случаите, в които размерът достига
максимума в съответната степен и трябва
да премине в следващата по-висока
степен на същото ниво на основната
месечна заплата.
Цел 2: Създаване на възможност за
недопускане на дискриминация, когато с
нормативен акт се определят еднократно
нови размери на основните месечни
заплати на отделни администрации и
служители, по-високи от досегашния
размер.
Премахване на правната несигурност,
свързана със случаите на еднократно
определяне въз основа на нормативен акт
на индивидуалните основни месечни
заплати на служители, които не
постъпват за първи път в съответната
административна структура и по-точно
случаите, в които размерът достига
максимума в съответната степен и трябва
да премине в следващата по-висока
степен на същото ниво на основната
месечна заплата.
Цел 2: Създаване на възможност за
недопускане на дискриминация, когато с
нормативен акт се определят еднократно
нови размери на основните месечни
заплати на отделни администрации и
служители, по-високи от досегашния
размер.
Премахване на правната несигурност,
свързана със случаите на еднократно
определяне въз основа на нормативен акт
на индивидуалните основни месечни
заплати на служители, които не
постъпват за първи път в съответната
административна структура и по-точно
случаите, в които размерът достига

3

1

3

1

3

1

максимума в съответната степен и трябва
да премине в следващата по-висока
степен на същото ниво на основната
месечна заплата.

* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте таблицата за всеки отделен проблем.

5.3. По проблем 3:

Съгласуваност

Ефикасност

Ефективност

Вариант 1
„Без действие“
Цел 3: Гарантиране прилагането на
основни принципи на заплащането –
отчитане нивото на заеманата длъжност
и определянето на степен на заплатата,
съобразно притежаваната от служителя
квалификация чрез премахване на
деформации (свързани с подхода за
определяне на минимуми съобразно
минималната работна заплата за
страната) в матричната скала на
заплатите.
Цел 3: Гарантиране прилагането на
основни принципи на заплащането –
отчитане нивото на заеманата
длъжност и определянето на степен на
заплатата, съобразно притежаваната
от служителя квалификация чрез
премахване на деформации (свързани
с подхода за определяне на минимуми
съобразно минималната работна
заплата за страната) в матричната
скала на заплатите.
Цел 3: Гарантиране прилагането на
основни принципи на заплащането –
отчитане нивото на заеманата
длъжност и определянето на степен на
заплатата, съобразно притежаваната
от служителя квалификация чрез
премахване на деформации (свързани
с подхода за определяне на минимуми
съобразно минималната работна
заплата за страната) в матричната
скала на заплатите.

Вариант 2

3

1

3

1

3

1

* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте таблицата за всеки отделен проблем.

6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1:

Вариант 2 „Създаване на предпоставки за намаляване на разликите в заплащането на служителите
за изпълнението на аналогични длъжности с еднакви отговорности в административни структури,
отчитащи се пред Народното събрание.”
По проблем 2:
Вариант 2 „Създаване на възможност за преминаване на заплата в следваща степен на същото ниво
на основната месечна заплата при еднократно определяне въз основа на нормативен акт на нов
размер на индивидуалните основни месечни заплати на служители, които не постъпват за първи
път в съответната административна структура”
По проблем 3:
Вариант 2 „Извършване на промени в матричната скала на заплатите“
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):
Ще се увеличи
Ще се намали
Няма ефект
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?
Да
Не
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за
отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне
на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?
Да
Не

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП

Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
Приемането на промените в матричната скала на заплатите е свързано с риск от решаване на част
от проблемите единствено в средносрочен план поради бъдещи увеличения на минималната
работна заплата 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 прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:
Проведени са консултации

Относно проблема, свързан с наличието значителни разлики в заплащането на служители за
изпълнението на аналогични длъжности с еднакви отговорности в административни структури,
отчитащи се пред Народното събрание, беше проведена предварителна консултация с тях за
относно необходимостта и възможностите за прилагане на евентуални промени в НЗСДА, с които
да се даде възможност на ръководителите на тези структури еднократно да определят нов размер
на индивидуалните основни месечни заплати на отделни служители. От засегнатите страни беше
изказана подкрепа за предложения вариант на действие.
Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на
ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

Предстоят обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове

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 обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
Да

Не
1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на
въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?
Да
Не
(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения:
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при
избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на
администрацията”, администрация на Министерския съвет
Дата: 27.01.2021 г.
Подпис:

