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Възможностите за спекулации с минималната работна заплата вече са изчерпани 

(Отговори на въпроси на вестник Капитал от председателя на АИКБ г-н Васил Велев) 

 

 

Какво е мнението на Асоциацията на индустриалния капитал в България 

(АИКБ) по темата с увеличението на праговете? 

Асоциацията на индустриалния капитал в България принципно е против увеличаването на 

осигурителни прагове (минимални осигурителни доходи) в която и да е икономическа дейност, 

без да е сключвано споразумение за това. „Служебната“ промяна на осигурителните прагове 

винаги има спекулативен характер. Отделен въпрос е, че досега е имало дълги периоди на 

дефлация, но никой не е намалявал по тази причина който и да е осигурителен праг. 

Некоректностите около определянето на минималните осигурителни прагове започнаха още 

преди да се вземат решения за „служебно“ повишаване на тези, където няма подписани 

споразумения. Още тогава представихме списък на споразуменията, в които за различни 

категории персонал са договорени осигурителни прагове, които са равни на минималната 

работна заплата (МРЗ), но са интерпретирани некоректно от МТСП, като за тях е прието, че са 

равни на 420 лева. Добре знаем, че все още минималната работна заплата у нас е 380 лева и 

никой не може да гарантира, че тя няма да се задържи и през следващата година като 

наблюдаваме икономическата конюнктура, особено при драстичното увеличаване на цената на 

тока за индустрията. Ето къде беше направена подмяна: 

І. Споразумение за Икономическа дейност ИД 95 „Ремонт на компютърна техника, на лични и 

домакински уреди“1. Тук минимален осигурителен доход равен на МРЗ е договорен за: 

Техници и приложни специалисти; Помощен административен персонал; Персонал, зает с услуги 

на населението, търговия и охрана; Квалифицирани работници в селското, горското и рибното 

стопанство и др.; Квалифицирани работници; Машинни оператори и монтажници; Професии 

неизискващи квалификация. 

Общият брой осигурени лица, попадащи под това споразумение е 22248 души. Навсякъде, 

вместо МРЗ е дадено – 420 лева. 

ІІ. Споразумение за икономически дейности ИД 26 „Производство на компютърна и 

комуникационна техника, електронни и оптични продукти“ и ИД 27 „Производство на 

електрически съоръжения“2. Тук минимален осигурителен доход равен на МРЗ е договорен 

                                                           
1 Споразумението е сключено между Национален браншов съюз „Сервиз електронна и битова техника“, Национална 

федерация техническа индустрия, наука информатика към КТ „Подкрепа“ и Синдикалната федерация на организации 

в електрониката, машиностроенето и информатиката към КНСБ. 

2 Споразумението е сключено между Българска асоциация по електротехника и електроника, Национална федерация 

техническа индустрия, наука информатика към КТ „Подкрепа“ и Синдикалната федерация на организации в 

електрониката, машиностроенето и информатиката към КНСБ. 
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за: Помощен административен персонал; Персонал, зает с услуги на населението, търговия и 

охрана; Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство и др.; Професии 

неизискващи квалификация. 

Общият брой осигурени лица, попадащи под това споразумение е: за ИД 26 – 8892 души; за 

ИД 27 - 19328 души. Навсякъде, вместо МРЗ е дадено – 420 лева. 

ІІІ. Споразумение за Икономическа дейност ИД 53 „Пощенски и куриерски услуги“3. Тук 

минимален осигурителен доход равен на МРЗ е договорен за: Техници и приложни 

специалисти; Помощен административен персонал; Персонал, зает с услуги на населението, 

търговия и охрана; Квалифицирани работници; Машинни оператори и монтажници; Професии 

неизискващи квалификация. Общият брой осигурени лица, попадащи под това споразумение 

е 18626 души. Навсякъде, вместо МРЗ е дадено – 420 лева. 

ІV. Споразумение за Икономическа дейност ИД 11.07 „Производство на безалкохолни 

напитки, минерални и други бутилирани води“4. Минимален осигурителен доход равен на 

МРЗ е договорен за: Персонал, зает с услуги на населението, търговия и охрана; Професии 

неизискващи квалификация. Общият брой осигурени лица, попадащи под това споразумение 

е 4393 души. Навсякъде, вместо МРЗ е дадено – 420 лева. 

V. Споразумение за икономически дейности ИД 24.5 „Леене на метали“, ИД 25 без 25.4 

„Производство на метални изделия без машини и оборудване“, ИД 28 „Производство на 

машини и оборудване с общо и специално предназначение“ без 28.11, ИД 28.11 

„Производство на турбини и двигатели без авиационни, автомобилни и мотоциклетни“, ИД 29 

и ИД 30 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ и „Производство на 

превозни средства без автомобили“5. Минимален осигурителен доход равен на МРЗ е 

договорен за: Помощен административен персонал; Персонал, зает с услуги на населението, 

търговия и охрана; Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство и др.; 

Професии неизискващи квалификация. Общ брой осигурени лица, попадащи под това 

споразумение: ИД 24.5 – 3572 души; ИД 25 без 25.4 – 49536 души; ИД 28 без 28.11 – 36084 души; 

ИД 28.11 – 576 души; ИД 29 и ИД 30 – 24199 души. Навсякъде, вместо МРЗ е дадено – 420 лева. 

VІ. Споразумение за Икономическа дейност ИД 42.11 „Строителство на автомагистрали, 

пътища и самолетни писти“6. Минимален осигурителен доход равен на МРЗ е договорен за: 

Персонал, зает с услуги на населението, търговия и охрана; Квалифицирани работници в 

селското, горското и рибното стопанство и др.; Професии неизискващи квалификация. 

                                                           
3 Споразумението е сключено между „Български пощи“ АД, Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ, 
Федерация „Съобщения“ на КТ „Подкрепа“ и Демократичен синдикат на съобщенията към АДС. 
4 Споразумението е сключено между Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, 
Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост – КНСБ и Федерация 
хранителна и питейна промишленост – КТ „Подкрепа“. 
5 Споразумението е сключено между Българска браншова камара – Машиностроене, НСФ „Метал - Електро“ към КНСБ 

и СФММ към КТ „Подкрепа“. 

6 Споразумението е сключено между Българска браншова камара „Пътища“, Федерация „Строителство, индустрия и 

водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ и Синдикат „Пътно дело“ към КНСБ. 
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 Общият брой осигурени лица, попадащи под това споразумение е 15850 души. Навсякъде, 

вместо МРЗ е дадено – 420 лева. 

VІІ. Споразумение за Централния кооперативен съюз7, Минимален осигурителен доход равен 

на МРЗ е договорен за: Персонал, зает с услуги на населението, търговия и охрана – 380 лева; 

Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство и др. – 390 лева; Професии 

неизискващи квалификация – 380 лева. Особеното тук е, че в споразумението са договорени 

цитираните по-горе числа, като ясно се взима пред вид, че МРЗ в момента е 380 лева. В 

разпространената от МТСП таблица с резултати от браншови споразумения за договаряне на 

МОД, тези договорени размери са оцветени в различен от основния цвят – един вид те 

противоречат на разпространеното неколкократно „указание“ от Министерството, че 

минималната работна заплата (МРЗ) през 2016 година ще бъде 420 лева. Общият брой 

осигурени лица, попадащи под това споразумение е 6051 души. 

Огромният натиск, оказан от МТСП, да се договаря размерът на МОД при презумпцията, че 

минималната работна заплата „обезателно ще бъде“ 420 лева, независимо, че в момента е 

380 лева, е трудно разбираем, при положение, че вече има достатъчно икономически дейности, 

където СРЕДНИЯТ осигурителен доход е от порядъка на минималната работна заплата. Още по-

тревожни стават нещата ако отчетем простия факт, че средният размер на добавката за 

прослужено време (така наречените „класове“) е 12 на сто. Тоест, ние трябва ад сравняваме не 

с МРЗ, а с МРЗ умножена по 1,12. Ето каква е картината: 

Основни икономически дейности в които сега средният осигурителен доход е от порядъка на 

минималната работна заплата (МРЗ) с начислен върху нея средният размер на добавката за 

прослужено време 

Икономическа 
дейност по 
НКИД 

Наименование на икономическата дейност Брой лица Среден 
осигурителен 
доход в лева 

Разлика 
спрямо 
1,12хМРЗ 

1.49 Отглеждане на други животни (пчеларство) 313 499,78 6,25 % 

10.7 и 10.8 
без 10.81 

Производство на хлебни и тестени изделия; 
Производство на други хранителни продукти 

35933 484,50 3,00 % 

14 без 14.3 Производство на облекло 88810 472,85 0,52 % 

15 Обработка на кожи; Производство на обувки и други 
изделия от обработени кожи без косъм 

15963 459,61 -2,29 % 

16 Производство на дървен материал и изделия от дървен 
материал и корк, без мебели; 

16531 468,28 -0,45 % 

31 Производство на мебели 21115 494,81 5,19 % 

55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска 
и операторска дейност; други свързани дейности 

116266 456,83 -2,88 % 

80 Дейности по охрана и разследване 58251 414,11 -12 % 

95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински 
вещи; Други персонални услуги; Дейности на 
домакинства като работодатели 

22248 355,59 -24,34 % 

94.91 Дейност на религиозни организации (само за 
длъжностите в Българската православна църква) 

1219 486,49 3,42 % 

 

                                                           
7 Споразумението е сключено между Централния кооперативен съюз, Независимата синдикална федерация на 

кооперативните организации (КНСБ), Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и 

услугите (КНСБ) и Национална федерация „Търговия, услуги, контролни органи и туризъм“ (КТ „Подкрепа“). 
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От изложеното се вижда, че в десет (10) основни икономически дейности в момента средният 

осигурителен доход е много близък или дори по-нисък (!) от минималната работна заплата 

(МРЗ) с начислен върху нея средният размер на добавката за прослужено време (известна като 

„клас“). В тези десет основни икономически дейности работят общо 376649 души. 

В пет (5) от случаите, средният осигурителен доход е по-нисък (!) от минималната работна 

заплата (МРЗ) с начислен върху нея средният размер на добавката за прослужено време 

(известна като „клас“). В тези пет основни икономически дейности работят общо 229259 души. 

Това са: Обработка на кожи; Производство на обувки и други изделия от обработени кожи без 

косъм; Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 

Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други свързани 

дейности; Дейности по охрана и разследване; Ремонт на компютърна техника, на лични и 

домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели. 

В два от случаите, средният осигурителен доход е по-нисък дори от минимална работна 

заплата, равна на 420 лева, без да се начисляват класовете. В тези две основни икономически 

дейности работят общо 80499 души. Това са: Дейности по охрана и разследване; Ремонт на 

компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на 

домакинства като работодатели. 

Посочените по-горе данни показват пълния фалит на политиката на постоянно, немотивирано 

и волунтаристично увеличаване на минималната работна заплата. След като години на ред, 

правителствата се хвалеха с ръста на минималната работна заплата в България и систематично 

деформираха пазара на труда с действията си, на края абсурдът стана съвсем видим – в десет 

основни икономически дейности, покриващи 376649 души, средният осигурителен доход вече 

е практически равен или по-малък от размера на минималната работна заплата (МРЗ) с начислен 

върху нея средният размер на добавката за прослужено време. 

Това е пълното фиаско на тактиката да се пресира пазара на труда чрез постоянно увеличаване 

на размера на минималната работна заплата и адептите на тази политика трябва най-после да 

признаят нейната контрапродуктивност. Възможностите за спекулации с минималната 

работна заплата вече са изчерпани. 

 

Какво е мнението на АИКБ по темата с изключението за един конкретен сектор – 

„Производство на тютюневи изделия“? Бихте ли подкрепили подобно решение? Ако не, 

какви действия ще предприемете в тази връзка? 

Това „изключение“ всъщност трябваше да е правило и да се приложи към всички икономически 

дейности, където няма постигнато споразумение по една или друга причина. 

Още един път ще повторим, че АИКБ е на принципната позиция да не се „пипат“ минимални 

осигурителни доходи (МОД), там където няма споразумение между съответните работодателски 

и синдикални организации. В този смисъл ние силно възразяваме срещу общото увеличаване на 

минималните осигурителни доходи (прагове) за всички икономически дейности, където няма 

споразумения, а не срещу това, че един отрасъл е подминат от това увеличение. 
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Нещо повече – прословутите 7,5 процента, с които се прави увеличението не са 7,5, а са от 

порядъка на 6,2. Още през лятото ние подробно обяснихме порочността при изчисляването на 

тези 7,5 процента. Отделен въпрос е, че е в конфликт с всякаква логика, минималните 

осигурителни доходи за всичките икономически дейности, където няма споразумения да се 

вдигат с един и същи, ужким „среден“ процент. За отделената икономическа дейност, средният 

процент нищо не казва. 

Ако вицепремиерът наистина смята за съдбоносно важно да се увеличат минималните 

осигурителни доходи в икономическите дейности, където няма споразумения, той би могъл да 

го направи по един по-елегантен и със сигурност по-логичен и обоснован начин. Можеше да се 

предложи, съответните МОД в икономическите дейности без споразумения да се увеличат с 

процента на увеличение на средния осигурителен доход за тях. (Там, където има увеличение, 

разбира се …).  

 

Какво показват вашите данни – има ли индикации, че заплатите, осигурителните доходи 

и печалбите във фаворизирания сектор наистина са най-ниски? 

Средният осигурителен доход за периода януари – април 2015 г., общо за икономическа дейност 

„Производство на тютюневи изделия“ (код по НКИД – 12) е 1300,81 лева. Средният осигурителен 

доход за „Професии, неизискващи специална квалификация“, тоест на най-неквалифицираните 

работници в тази икономическа дейност е 805,36 лева. За квалифицирани работници средният 

осигурителен доход в икономическата дейност „Производство на тютюневи изделия“ е 954,34 

лева. За ръководители – 2014, 60 лева; за техници и приложни специалисти – 1847,38 лева. Да 

се твърди, че в тази икономическа дейност заплатите са „най-ниски“ е несериозно. Напротив, в 

тази икономическа дейност трудът е доста добре заплатен. Тази икономическа дейност някак си 

демонстративно е „помилвана“ в момент, когато се вдигат праговете на всички други 

икономически дейности, където няма споразумения. 

 

Можете ли да определите решението като “лобистко”? 

Ние нямаме данни за подобен лобистки натиск. До нас не са стигнали дори „качествени слухове“ 

по този въпрос. Не сме и сигурни, че на собствениците на бизнеса в тази сфера им е необходимо 

подобно лобиране, след като средния осигурителен доход там за най-ниско квалифицираните 

работници е 805,36 лева при 380 лева минимална работна заплата за страната … Тук е мястото 

да декларираме „липса на конфликт на интереси“ – ние нямаме никакви преки интереси в 

производството на тютюневи изделия, отговаряме просто по принцип на Вашите въпроси. Пак 

повтаряме, че въпросът не е в това, че само при производството на тютюневи изделия не са 

увеличени осигурителните прагове. Проблемът е, че МОД са увеличени във всички случаи, 

където няма споразумения, което ние не приемаме. 
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Има ли и други сектори, в които икономическите показатели не са добри, но въпреки това 

министър Калфин ще им повиши праговете? 

Ние не можем, а и не искаме да коментираме икономически дейности, където са постигнати 

споразумения между работодателите и синдикатите. Съответните браншови структури са най-

компетентни и представителни за да постигнат съответните споразумения. Нашият патос е 

насочен един път срещу намесата в икономически дейности, където няма споразумение и втори 

път срещу общия непрекъснат натиск за увеличаване на МОД, който се оказваше и се оказва от 

МТСП. Мисля, че по-горе илюстрирахме достатъчно добре фалита на политиката на 

непрекъснато увеличаване на минималната работна заплата за страната и съответно на 

минималните осигурителни прагове. 

Всъщност, ние смятаме, че идеята за минималните осигурителни доходи или прагове вече е 

отживяла времето си. Време е да се премине към договаряне на минимални работни заплати по 

икономически дейности. При такова договаряне на МРЗ по икономически дейности, 

минималното ниво на което ще се осигуряват работници, служители и мениджъри ще се 

получава автоматично на база на постигнатите споразумения. 

 

Какво смятат Вашите членове, които трудно се справят заради икономическата 

обстановка, но все пак ще влязат в 2016 г. с по-ниски минимални прагове? 

Изложените до тук тези са консолидирана позиция на членовете на АИКБ. Смятаме, че по 

въпроса за несъгласието ни с непрекъснатото и волунтаристично увеличаване на минималната 

работна заплата за страната, както и на минималните осигурителни доходи (прагове) в 

Асоциацията има пълно единодушие. Ние сме категорични противници на сивата икономика и 

на нейните лоши „сиви“ практики. Направили сме много неща за ограничаването на сивата 

икономика. Но не можем да приемем действия, които са в тежък конфликт с елементарната 

икономическа логика. Раздуването на МРЗ за страната и на МОД са точно такива действия. 


