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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НАСОКИ 

ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ ЗА 2018 Г. 

 

При провеждането на диалога и в съответствие с досегашната практика е 

препоръчително страните да се съобразяват и да отчитат:   

1. Основните допускания в  актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 

2018-2020 г. 

Пълният текст на актуализираната средносрочната бюджетна прогноза и основните 

допускания приети с Решение № 281 от 18.05.2017 г. на МС може да намерите на интернет 

страницата на Министерство на финансите  раздел Бюджет: 

http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Бюджетна процедура 2018 г. 

  При  договарянето  трябва да се отчита, че в   бюджетна прогноза за периода 

2018-2020 г.  е предвидено  увеличаване размера на минималната работна заплата от     1 

януари   2018 г. от 460 лв. на 510 лв. 

2.  В Таблицата - Приложение № 1  на Националния осигурителен институт е предоставен 

средният осигурителен доход по икономически дейности и основни групи професии, за 

периода януари – май 2017 г. Данните са получени от регистъра на осигурените лица на 

базата на декларациите образец №1 „Данни за осигуреното лице“, подадени от осигурителите 

за същия период. 

3. Договарянето на МОД – 2018 г. следва да бъде съобразено със структурата на 

приложението към чл. 9, ал.1, т.1  от Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. 

4. Двустранните преговори (срещи) между отрасловите/браншовите организации на 

работодателите и на работниците и служителите ще се осъществяват съобразно график 

- Приложение № 2). На преговорите (срещите) ще присъстват служители на 

министерството, които могат да окажат логистична, методическа или друга експертна 

подкрепа. На посочените електронни адреси в Приложение № 2 може да изпращате 

информация, мнение или предложение, които да подпомогнат процеса по договаряне, 

както и да задавате въпроси от компетентност на МТСП, свързани с процедурата по 

договаряне на МОД.  

5. Срещите на отрасловите/браншовите работодателски и синдикални организации с 

работната група към МТСП ще се осъществяват съобразно график - Приложение № 3.  
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6. Срещите и по двата графика ще се провеждат в Министерството на труда и социалната 

политика 

7. За икономическите дейности от бюджетния сектор минимални осигурителни доходи не 

се договарят. 

8. Всяко споразумение за МОД-2018 г. е необходимо да бъде представено в МТСП с цел 

коректното му и навременно отразяване в нормативната уредба. 

9. Подписаните споразумения се предоставят в Министерството на труда и социалната 

политика, заведени в деловодния регистър на министерството. 

10. В случаите, в които не бъде постигнато споразумение за величината на МОД в 

някоя/някои икономически дейности, социалните партньори уведомяват писмено 

министъра на труда и социалната политика. 

11. При необходимост от допълнителна статическа и друга информация в процеса на 

преговорите, МТСП предоставя исканата информация. 

12. МОД по икономически дейности и квалификационни групи професии не може да бъде 

по-нисък от  МРЗ за страната за съответната календарна година.  

13. Икономически дейности, в които липсва отраслово/браншово представителство 

договарянето може да се провежда от национално представителните организации на 

работодателите и на работниците и служителите. 

14. Структурата на споразумението следва да съдържа следните елементи: 

 Страните по споразумението на ниво икономическа дейност  от 

съответната отраслова/браншова структура и персоналното 

представителство; 

 Дата на сключване на споразумението; 

 Код и наименование на икономическите дейност съгласно НКИД-

2008 г. за която се отнася споразумението 

 Квалификационните групи професии съгласно НКДП.  

 Подписи на всички страни от споразумението, заверено с  печатите на 

организациитe. 

16. Съгласно Решение № 37 от 19.01.2017 г. на Министерския съвет за бюджетната 

процедура за 2018г.,  проектът на Закон за бюджета на ДОО за 2018 г. трябва да бъде  

представен до 1 септември  2017 г. за разглеждане в Министерство на финансите. За целта 
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е необходимо мобилизиране на усилията и подписване на споразумения, които да се 

представят в срок в МТСП.  

Министерството на труда и социалната политикаприканва всички национално 

представителни организации на работодателите и на работниците и служителите и техните 

структури да се включат в процеса по договаряне на МОД–2018 г. за сключване на 

споразумения.  

 


