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Д О К Л А Д 

от Теодора Генчовска – Министър на външните работи 

 
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с 

Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; 

изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 

2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 

2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 

г.) 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 
на неговата администрация внасям за разглеждане и приемане Проект на 
Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за заплатите 
на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на 
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 
от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 
76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 
от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) 
 
Предложението е за  промяната в матрицата за определяне на заплатите на 
дипломатическите служители  /Приложение № 2 към чл. 4 от  Наредбата за 
заплатите на служителите в държавната администрация/, като се увеличат 
минималните  и максималните размери на основните месечни заплати по 
длъжности, така че да достигнат нивата на съпоставимите длъжности от 
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 . Промяната е необходима поради факта, че от 
една страна има не малък брой дипломатически служители, чиито основни 
месечни заплати са достигнали максимума за съответната длъжност и на 
практика това възпрепятства индексирането на ИОМЗ тъй като при тях не 
съществуват степени, освен това, в  матричната структура на заплатите на 
служителите в държавната администрация (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 на 
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НЗСДА) през 2020 г. и 2021 г. се  увеличиха максималните  размери на основните 
месечни заплати по нива и степени, което  поставя дипломатическите служители 
в неравностойно положение, спрямо служителите без дипломатически ранг, в 
рамките на една и съща административна структура. 
Предложените стойности на максималните и минималните размери на основните 
месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности, 
съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности, са съобразени със 
стойностите на съпоставимите длъжности от Класификатора за длъжностите  в 
администрация. 

Проектът на постановление няма да доведе до въздействие върху 
държавния бюджет, поради което към проекта на акт е приложена необходимата 
финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник 
на Министерския съвет и на неговата администрация.  

Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, 
поради което не се прилага справка за съответствие с европейското право. 

Проектът на акт беше публикуван на официалната интернет-страница на 
Министерството на външните работи и на Портала на Министерския съвет за 
обществени консултации съгласно  чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните 
актове. 

В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е 
извършена частична предварителна оценка на въздействието на проекта на 
постановление. 

Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32 от 
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 
като направените бележки и предложения са отразени. 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 
Министерският съвет да обсъди и приеме представения Проект на 
Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за заплатите 
на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на 
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 
от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 
76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 
от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.). 
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