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ПОЗИЦИЯ  
 

На  

Съюз за стопанска инициатива 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 

48-254-01-27.  

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), след като се запозна с 

предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 

(ЗИДКТ), изразява следното становище: 

С посочения по-горе проект на закон се предлага определяне на 

минималната работна заплата (МРЗ) в размер, не по-малък от 50 на сто от средната 

брутна работна заплата за страната за предходните 12 месеца. Предложението се 

мотивира с приетата Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския Парламент и на 

Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни 

заплати в Европейския съюз. 

Целта на Директивата е да създаде рамка за адекватност на минималните 

работни заплати на работниците, насърчаване на колективното договаряне за 

определяне на работните заплати и подобряване на ефективния достъп на 

работниците до правата на защита на минималната работна заплата, когато тези 

права са предвидени в националното право и/или в колективни трудови договори. 

Предвидено е, държавите-членки да приемат мерки съобразно Директивата до 15 

ноември 2024 г. 

Директивата не предвижда конкретно ниво или конкретен механизъм, по 

който да се определя минималната работна заплата. Предоставя се възможност на 

държавите-членки сами да установят необходимите процедури за 

актуализирането на МРЗ като определят критерии, които да допринесат за 

адекватността й. Съгласно Директивата, държавите-членки използват 

ориентировъчни референтни стойности, от които да се ръководят при своята 

оценка на адекватността на законоустановените минимални работни заплати и е 

посочена възможност, да се използват референтните стойности, които 

обикновено се използват на международно равнище.  

При осъществяване на настоящата законодателна инициатива, въпреки че 

вносителите я обвързват с транспонирането на Директивата, не са предвидени 
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мерки за осигуряване участието на социалните партньори при определянето и 

актуализирането на законоустановените минимални работни заплати, съгласно 

чл. 7. Отчитането на становищата на социалните партньори следва да се 

регламентира законодателно по категоричен начин и да не се допуска 

пренебрегването им в сферата на приложение на Директивата. 

Оценката на въздействие на законопроекта посочва единствено 

необходимостта от прилагане на Директивата като основание за приемане на 

посочения ЗИДКТ, което обаче не се явява достатъчно основание за предприемане 

на толкова сериозна промяна в сферата на трудовите правоотношения. Нещо 

повече, предложеното изменение на КТ всъщност не транспонира правилно 

директивата, тъй като не са спазени изричните й указания, едно от които е да бъде 

съобразена минималната работна заплата с покупателната способност, която за 

страната ни е различна в отделните региони, както е различна и средната работна 

заплата в различните сектори. В тази връзка, като в проекта на закон не са 

предвидени процедури за определяне и актуализиране на МРЗ, не е посочен 

начинът, по който е определен размера на долния праг на МРЗ, не е обосновано 

обвързването на МРЗ с брутната средна работна заплата, а не с друга референтна 

стойност, като медианната например  законопроектът се явява немотивиран. 

Не е съобразено и въздействието на разпоредбите спрямо актуалното 

икономическо състояние и възможностите на бизнеса и особено на МСП да 

понесат предложеното увеличение. Осигуряването на адекватни минимални 

работни заплати трябва да се осъществява по такъв начин, че да се отразяват 

потребностите на всички заинтересовани лица, в контекста на националните 

икономически и социални условия, като се вземе предвид тяхното въздействие 

върху конкурентоспособността, създаването на работни места и възможностите за 

реализация на пазара. 

Становището ни за минималната работна заплата на национално равнище, 

като стандарт в системата на заплащане и стабилизиране покупателната 

способност на уязвимите заети лица е, че нейното равнище трябва периодично 

да се регулира спрямо промените в издръжката на живота и инфлационните 

загуби. Но това следва да се прави интелигентно и разумно, без да се нарушава 

стабилизиращата функция на работната заплата в икономически план, т.е. по 

такъв начин, че: да не се нарушават условията, макро и микро икономическата 

среда за стабилен растеж; повишаването да отговаря на финансовите възможности 

на работодателите, което да гарантира трайно нейното регулярно изплащане; 

защитата на трудовото възнаграждение на уязвимите групи да не 

уврежда/изкривява лоялната конкуренция и справедливото заплащане на 

трудовия пазар.  
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            Стратегическата тенденция във времето следва да бъде ориентирана към 

периодичното, постепенно оттегляне на държавата от регулирането размера на 

МРЗ, като решаването на този проблем се предостави на диалога между 

социалните партньори – работодатели и синдикати. 

Държавата е един от най-големите работодатели и така предложеното 

изменение ще я засегне пряко, тъй като в Закона за държавния служител има 

изричен текст, съгласно който размерът на минималната работна заплата не може 

да бъде по-нисък от установения в трудовото законодателство. Към така 

предложения законопроект липсва финансова обосновка и калкулация на 

тежестта при прилагането му, включително и за държавния бюджет, както и 

относно икономическите ефекти, които ще бъдат произведени с това увеличение. 

Предложената стъпка е чувствително голяма като абсолютен размер и общ разход, 

криеща риск да генерира бюджетни дефицити и в трите бюджета, не само на 

база изплатени трудови възнаграждения и осигурителни вноски върху тях, но и на 

база разходите за социални плащания, чийто основа за определяне е размерът на 

МРЗ, изплащаните от бюджета осигурителни вноски на всички държавни 

служители, здравни вноски на всички студенти и докторанти в редовна форма на 

обучение и др. 

Доказано е, че този сравнително лесен начин на осъвременяване на МРЗ с 

20% увеличение ще повлияе върху себестойността и увеличи цената на 

продуктите и услугите, финансовата стабилност, конкурентоспособността и 

инвестиционната активност на организациите; 

В среда на големи различия в работната заплата на територията на страната, 

предложената „агресивна“ политика на повишаване на МРЗ, може да ограничи 

използването й като средство за надзор и регулиране на макроикономическата 

стабилизация, да породи депресия в заплащането и обезличи връзката й със 

средната заплата, а с това принудително да бъде утвърдена като преобладаващо 

изплащана заплата в определени сектори на икономиката. 

Самата директива ясно указва, че държавите членки трябва да съобразяват 

конкретните икономически условия, ръстът на икономиката или липсата на такъв 

за да може размерът на минималната работна заплата да бъде адекватен и полезен 

за гражданите и държавата, а не несъобразеното му увеличаване да предизвиква 

допълнителни икономически сътресения или да допринася за увеличаване на 

инфлацията. В настоящия случай и доколкото липсва финансова обосновка 

на предложения законопроект са налице сериозни опасения, че приемането 

му в този вид може да нанесе повече вреди за държавата и гражданите от 

колкото ползи. 
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Предвид изложеното, Съюзът за стопанска инициатива не подкрепя 

предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда като 

изразява своята готовност за участие в по-нататъшни коментари и дискусии, за да 

бъде осъществена ефикасна законодателна промяна. 
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