
ДО 

 

МАРИЯНА НИКОЛОВА 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО 

ИКОНОМИЧЕСКАТА И 

ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА  
 

И  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 

ТРИСТРАННО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне 

размера на минималната работна заплата за страната 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 

По посоченият по-горе Проект на Постановление на Министерския съвет 

за определяне размера на минималната работна заплата за страната Българска 

търговско-промишлена палата (БТПП) изразява следното становище: 

 

По отношение на пазара на труда, БТПП е категорично против 

административното увеличение на минималната работна заплата с 6,6%, което 

води до среден ръст на минималните осигурителни прагове с около 4,5%, във 

времена на неясна за бизнеса картина и перспектива. Все още не е приет 

механизъм за изменението на минималната работна заплата, което е в разрез с 

ратифицираната от България международна конвенция 131 на МОТ, както и 

остава открит въпросът за премахване на минималните осигурителни прагове, 

което е изкуствена допълнителна тежест за бизнеса. В тази връзка Палатата не 

подкрепя служебното определяне на МРЗ, предвид предприетите действия от 

страна на социалните партньори за изготвяне на механизъм за определяне на 

МРЗ. Увеличението на МРЗ на 650 лв. и 3.9лв. за минимална часова работна 

ставка не е мотивирано и обвързано по никакъв начин с моментното състояние 

на икономиката, във времена на неясна за бизнеса картина и перспектива. Все 



още остава открит въпросът за премахване на минималните осигурителни 

прагове и въвеждането на механизъм за изменението на минималната работна 

заплата. В тази връзка Палатата не подкрепя служебното определяне на МРЗ, 

предвид предприетите действия от страна на социалните партньори за 

изготвяне на механизъм за определяне на МРЗ. Още повече при спад на 

икономиката не само за страната, а и в световен мащаб увеличението на МРЗ, 

не отчита никакви икономически индикатори, които трябва ясно да отразяват 

увеличението на МРЗ. В момент когато правителството декларира голям набор 

от мерки в подкрепа на бизнеса, елементарни и логически неща, които могат 

да се направят в подкрепа на малките и средните предприятия не се правят.  

Едно от основните предизвикателства за компаниите, според 

Европейското икономическо проучване 2021, в което участват над 58 000 

компании от Европа и над 750 от България са разходите за труд,  като растат с 

12% спрямо 2019 и 8% спрямо 2020г. Негативна тенденция се очертава и за 

пазара на труда у нас. Очакванията на фирмите за заетостта през 2021 са със 

силно влошени перспективи, сравнени с предходната година. 20,2% от тях 

очакват да намалят числеността на персонала, спрямо 2020г. и 2021г., когато 

съответно едва 8% и 6,6% от бизнеса е имал такива намерения.Тревожни са 

очакванията и по отношение на фирмите, които очакват да увеличат броя на 

заетите, а именно повече от двоен спад спрямо 2020г. до нива от 17%.   

С оглед на гореизложеното БТПП е против Проект на Постановление на 

Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за 

страната на 650лв.  

 

 

С уважение, 

      

       Цветан Симеонов 

       Председател на БТПП    
  

 


