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ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Концепция за нов модел на заплащане в държавната
администрация

I. Описание на съществуващия модел на заплащане

Моделът на заплащане на служителите в държавната администрация, който се
прилага в момента се характеризира със значителни различия в политиката на
отделните администрации по отношение на определянето и изменението на
индивидуалните основни заплати на служителите и определянето на допълнителните
възнаграждения. Липсва единна методология при определянето на допълнителните
материални възнаграждения за администрациите, както и по отношение на размера.
Причините за различията са следните:
 Формален подход към програмните бюджети и възможности да се формира
твърде различна структура на възнагражденията (съотношение постоянна –
променлива част) в отделните администрации.
 Липса на ясен единен регламент (извън общите текстове в Закона за
държавния служители и Кодекса на труда) за определяне и изменение на
индивидуалните основни месечни заплати на служителите.
 Заплащането не е обвързано с постигнатите цели и резултати на отделните
организации и с индивидуалния принос на служителите.
 Функциите и отговорностите на администрацията и на длъжността (вкл.
необходимите специални знания и умения) нямат отражение в размера на
получаваната основна месечна заплата и липсва регламентирана система за оценка на
длъжностите в администрацията.
 Средствата за ДМС не са обвързани с общите резултати от дейността на
администрациите.
 Голяма част от администрацията разпределя ДМС от приходите от такси.
 Липсва прозрачност (регламентите не са публично достъпни, а са определени
във Вътрешни правила за работните заплати на служителите в съответните
администрации) при определяне на служителите и размера на ДМС.
 Процентът за прослужено време не отразява приноса на служителите.
При
определяне
на
допълнителните
възнаграждения
съществуват
административни структури с относителен дял на променливата част от
възнагражденията около и над 50% (Комисията за защита на конкуренцията,
Агенцията за ядрено регулиране, Министерство на финансите, Националната агенция
за приходите и т.н.), а на другия полюс са административни структури (Агенцията по
заетостта, Агенцията за социално подпомагане, общинските администрации без
Столична община) с относителен дял на постоянната част от възнагражденията около
и над 90%. Главната причина за съществените различия е, че администрациите с
висок относителен дял на променливата част получават ДМС по реда на специални
закони. Структурите от централната администрация с най-висок относителен дял на
променливата част от възнагражденията са постигнали и най-високи размери на
възнагражденията.
Към настоящия момент структурата на възнагражденията на ниво организация
включва постоянна и променлива част:
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 постоянната част в структурата на възнагражденията е 77,26% (за служителите,
за които се прилага ЗМВР и ЗОВСРБ е значително по-висок – 91,74%; за служителите
в общинските администрации - 88,3%) и
 променливата – 22,77%.
2.84%

постоянна част

1.29%

17.97%

променлива част - резултати на организацията
променлива част - индивидуални резултати

0.64%

обезщетения
граждански договори
77.26%

Фиг. І. 1. Структура на заплатите в държавната администрация, 2009 г.
От събраната, обработена и анализирана информация за структурата на
възнагражденията в държавната администрация се налага извода, че следва да се
извърши нова оценка и ново подреждане на длъжностите в съответните длъжностни
нива в зависимост от сложността на функциите и отговорностите, необходимите
знания и умения за всяка една длъжност, както и определяне на адекватно основно
месечно възнаграждение за длъжност.
II. Основни характеристики на новия модел на заплащане

Новият модел за заплащане на служителите в държавната администрация
включва следното:

1. Брутните възнаграждения ще се състоят от постоянна част, която зависи

само от отработеното време и променлива част, негарантирана, която е обвързана с
постигнатите резултати и особености на работните процеси и организацията на
работата.
 Съотношение между постоянна и променлива част да е 75/25 на ниво
средства за заплати, а не за отделен служител.
 Постоянната част (≈75%) се състои от:
− основна заплата;
− допълнителни възнаграждения с постоянен характер (които веднъж
определени се изплащат заедно с основната заплата и зависят само от
отработеното време).
 Променливата част (≈25%) се състои от:
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− допълнителни възнаграждения, свързани със специфични и/или

непредвидими характеристики на работните процеси и организацията
на работата – извънреден труд, работа през нощта, време на разположение,
заместване на отсъстващ служител, работа на официални празници и т.н.
(под 1% от общите средства);
− допълнителни възнаграждения за постигнати резултати (бонуси)

2. Предлагам въвеждането на два вида допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати (бонуси):
 20% текущи бонуси (годишни или на по-кратък период), обвързани с оценка
на изпълнението (постиженията) на администрациите като цяло, на структурните
звена и на отделните служители , а не с глоби и такси;
 5% целеви бонуси (програмни, проектни, за изпълнение на особено важни
задачи или адекватна реакция при специфични обстоятелства, чийто размер е
обвързан с приноса, а не със заеманата длъжност).
При прилагането на новия модел ще се спазват следните принципи:
 Средствата за допълнителните възнаграждения за постигнати резултати (бонуси)
като елемент от непостоянната част на възнагражденията ще се планират в бюджета
на съответната администрация и/или програма, а няма да се обвързват с такси и
глоби.
 На администрациите, в които относителния дял на непостоянната част от
възнагражденията е по-висок от 25%, ще се запази общия размер на средствата и те
ще се включат в бюджета, като ще се търсят възможности за ограничаване на
непостоянната част чрез постепенно „прехвърляне” на средства към постоянната част.
 Получаването на текущите бонуси задължително ще изисква оценка на
изпълнението (постигнатите резултати) минимум на три нива – на администрацията
като цяло (програми), на структурните звена (екипи) и на отделните служители, което
е в контекста на управлението на изпълнението и програмното бюджетиране.
 Новият модел ще се прилага за всички служители в администрацията – по
трудово и по служебно правоотношение, а на следващ етап и за лицата, за които се
прилага Закона за МВР и Закона за отбраната и вътрешната сигурност на Р България.
 Няма да се допуска намаляване на индивидуалните нетни възнаграждения, като
ще се гарантира йерархия на възнагражденията с най-висока стойност – главен
секретар на Министерския съвет.
 Определянето на основните месечни заплати за длъжност ще се извърши на
база оценка на длъжностите, при която ще се отчитат функциите и отговорностите
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им, необходимите специални знания и умения, включително и тези, съответстващи на
съответната образователна степен и специалност.

3. Въвеждане на матрична скала
Предлагам основните месечни заплати за длъжност да бъдат определяни чрез
матрична скала с дефинирани стъпки на основните месечни заплати за всяка
длъжност, като за всяка стъпка ще има минимален и максимален размер на основната
месечна заплата. Стъпките в диапазона ще се определят на база професионален опит
и оценка на изпълнението на длъжността.
Предимствата на матричната скала са следните:
 Осигурява възможност за нарастване на основната заплата без промяна в
заеманата длъжност.
 Осигурява информация и прозрачност за нивата на основните заплати и
начините за тяхното определяне.
 Дава възможност за обвързване на основната заплата с изпълнението, като
оценката от изпълнението е едно от условията за преминаване от стъпка в стъпка.
 Условия за гъвкавост, тъй като основните заплати са в определени диапазони с
минимален и максимален размер.
Скалата от основни заплати, при която стъпките се определят в зависимост от
професионалния опит и оценка на изпълнението и са в диапазон с минимален и
максимален размер ще има следния примерен вид:
Младши експерт
в министерство

Директор на дирекция в
министерство

6 стъпка

1000 - 1200

6 стъпка

1400 - 1800

5 стъпка

900 – 1100

5 стъпка

1300 – 1600

4 стъпка

750 - 1000

4 стъпка

1100 - 1400

3 стъпка

650 - 850

3 стъпка

1000 - 1200

2 стъпка

500 - 700

2 стъпка

900 - 1100

1 стъпка

380 - 600

1 стъпка

770 - 1000

Определянето и изменението на индивидуалните основни месечни заплати в
матричната скала ще се извършва по правила, определени с нормативен акт, както
следва:
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 Определяне на индивидуалните основни месечни заплати при назначаване за
първи път в администрацията – минималния или до средния размер в диапазона, в
който служителят може да попадне (на база професионален опит).
 Изменения (преглед) на индивидуалните основни заплати след успешно
преминаване на изпитателен срок – възможност за увеличаване в рамките на
диапазона за съответното длъжностно ниво.
 Масови периодични (най-вероятно 1 път годишно) изменения (прегледи) на
индивидуалните основни заплати в случаите, когато се променят основните заплати в
матрицата – увеличение в рамките на новите диапазони с различен процент в
зависимост от оценките на изпълнението.
 Изменения на индивидуалните основни заплати при придобиване на право за
преминаване в по-висок диапазон за съответната длъжност (на база придобиване на
определен професионален опит и/или оценка на изпълнението) – в рамките на повисокия диапазон.
 Изменения на индивидуалните основни заплати при промяна на заеманата
длъжност – три варианта – при преминаване на по-висока длъжност, при
преминаване на длъжност в същото длъжностно ниво и при преминаване на по-ниска
длъжност.
 Изменения на индивидуалните основни заплати след завръщане от
продължителен отпуск (най-често поради майчинство) или командировка –
възможност за увеличение в рамките на съответния диапазон за длъжностното ниво,
както и в зависимост от „изоставането” на заплатата.
Матричната скала ще бъде разработена въз основа на оценка на функциите и
отговорностите на длъжностите определени в Единния класификатор на длъжностите
в администрацията. Разработен е проект по ОПАК за разработването на нов
класификатор, с който да се прецени важността и относителната тежест на всяка
длъжност, за определяне адекватното възнаграждение за всяка от тях.

4. Премахване на допълнителното възнаграждение за прослужено
време/стаж
Предлагам съществуващата добавка за прослужено време да бъде премахната,
като получаваните възнаграждения за придобит трудов стаж се добавят към основната
заплата на служителя. Предимствата на този подход са следните:
- премахва се недостатъчно обоснованото и необвързано с изпълнението
допълнително възнаграждение с постоянен характер за придобит трудов стаж и
професионален опит;
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- брутните и нетните възнаграждения на служителите не се намаляват;
- създават се предпоставки за мотивиране на служителите да подобрят
изпълнението /постиженията и компетентностите/, независимо от възрастта и
стажа.

5. Въвеждане на задържаща добавка като допълнително възнаграждение с
постоянен характер
Предлагам въвеждането на специфична добавка с постоянен характер за
задържане или привличане на ограничен брой висококвалифицирани експерти, която
да се включва в основната заплата. В кризисни и преходни периоди такъв вид добавка
е привлекателен стимул за ключовите за организацията експерти да останат и да
осигурят продуктивността на организацията, както и да привлече и мотивира
висококвалифицирани кадри от частния сектор за работа в държавната
администрация. Целта е след направено проучване на пазарните нива на
възнагражденията на такава позиция, да се предложат подобни нива на заплащане и в
администрацията с оглед задържане и привличане на горепосочени кадри.
Такава добавка не съществува в настоящата система за заплащане. Подобна
добавка е част от модела на заплащане на Великобритания, Холандия и Дания.
Средствата за задържащата добавка ще бъдат залагани при планирането на средствата
в бюджета, като се ограничи техният размер (напр. до 0.5 на сто от средствата за
работна заплата).

III. Необходими финансови ресурси за въвеждането на модела

При въвеждането на новия модел за заплащане средствата за променливата част
могат да се осигурят по два начина:
 чрез оптимизиране, т.е намаляване на щатната численост;
 чрез осигуряване на допълнителни средства по бюджетите на министерствата и
на общините.
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