
 

 

СТАНОВИЩЕ 

НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПОЛИТИКИТЕ В СИГУРНОСТТА И 

ОТБРАНАТА 

ОТНОСНО: УВЕЛИЧНИЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ 

 

 Широко рекламираното в края на 2018 г. от министъра на отбраната 

Красимир Каракачанов увеличение на заплатите държа дълго време в 

напрежение военнослужещите.Запазването на пълно мълчание от страна на 

МО по отношение на това увеличение породиха доста слухове и полемики в 

социалните мрежи. За това свидетелстват стотиците коментари в интернет 

както и публикуването на фалшивите таблици за заплатите. В крайна сметка 

какво стана, получиха ли военнослужещите 10% увеличение на заплатите? 

Доведоха ли промените в нормативните документи до по-голяма 

справедливост? Всичко това повиши ли мотивацията на военнослужещите и 

помогна ли за намаляване некомплекта от личен състав, като ни убеждаваше 

ръковоството на МО? За да се отговори на тези въпроси трябва 

последователно да се разгледат промените в нормативните документи и 

влиянието, което те оказват върху военнослужещите. 

 Първият променен документ е Класификатора на длъжностите. 

Приетият с Постановление № 84 от 2010 г. класификатора беше заменен с нов 

обявен с Постановление № 309 от 14 декември 2018 г. Новият класификатор 

замени определянето на месечното възнаграждение на основа от присвоеното 

военно звание и степента в обхвата на това звание с определяне на 

възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното военно 

звание. С тази промяна беше нарушен основния ейрархичен принцип 

залегнал в пирамидата на войнските звания. Действащият кадрови модел за 

длъжностно развитие основан на компетентност и компетенции беше 

нарушен. Пете кариерни полета в кадровия модел обвързани със 

специализациите, за старшите офицери във военна академия, а за младшите 

офицери във военното училище бяха намалени на две. Това компрометира 

модела и значиелно снижи неговата ефективност. Въвеждането на 39 

длъжностни нива широко реакламирани като модел за по-голяма 
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справедливост доведоха до точно обратното до по-голяма несправедливост и 

генериране на други проблеми. 

С новия класификатор не се създава баланс както твърдят 

специалистите от МО, а се нарушава баланса на съотношението между 

степен на отговорност и психическо натоварване и размерите на основните 

месечни възнаграждения по нива. Примерите за това са много. Ще се спрем 

само на един от тях. Длъжностите „Командир на военно формирование“ и 

„Началник на отделение“ попадат в едно длъжностно ниво. При тези две 

длъжности отговорностите са много различни както и психическото 

натоварване, а заплащането е едно и също. 

Класификаторът би следвало да спазва йерархическите нива на 

военните структурите според тяхното местоположение в системата за 

ръководство, командване и управление, както и да осигурява кадровото 

развитие на военнослужещите в йерархията на тези формированията. Но той 

в повечето от случай противоречи на този принцип. Например във 

формированията на тактическо ниво (ТН1-бригада) за военнослужещи със 

звание „подполковник” длъжността е на 24 ниво, където са и длъжностите за 

военнослужещи със звание „подполковник” от формирования на ниво ТН5-

самостоятелен батальон. Не можем да очакваме офицер да приеме развитие 

на по- високо тактическо ниво без да му се увеличи заплащането. Как да се 

предложи на офицер със звание „подполковник ” на ТН3-полк, който е на 

длъжностно ниво 26, да заеме длъжност на по-високо тактическо ниво ТН1-

бригада, а в същото време възнаграждението му да "падне" на длъжностно 

ниво 24. 

Не на последно място е и това, че новият класификатор не осигурява 

справедливо диференциране на заплащането на военнослужещите, поради 

това, че не охваща всички длъжности в армията. Старият класификатор 

обхваща всичките 2190 длъжности в армията, а новия само 964. Това налага 

съвместяване на длъжности и възлагане на допълнителни задължения чрез 

длъжностните характеристики, а това не се отразява в основното месечно 

възнаграждение.   

Като извод може да се определи, че намеренията на ръководството на 

МО не се реализираха. Направените промени не доведоха нито до 

положителни промени в кадровото развитие, нито повишиха мотивацията на 

военнослужещите.  

Вторият документ е Наредба № Н-15 от 27 април 2010 г. Тя се отнася 

за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни 

възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба. 

От 01.01.19 г. текста на чл. 33 свързан с изплащане на допълнителното 

месечно възнаграждение в размер 15 на сто от основното месечно 

възнаграждение е отменен. Тези 15% са включени към основното месечно 

възнаграждение. 

В резултат на промените увеличението на месечното възнаграждение 

на военнослужещите е 5 до 8 %. Заради това незначително и 



несъответстващо на обещанията увеличение бяха направени безсмислени 

промени в нормативната уредба. Те в повечето случаи оказаха негативно 

влияние върху доста подсистеми от армейския организъм. На всички нас е 

известно, че армията е консервативен механизъм и честите и безсмислени 

промени имат негативен резултат. До какви промени в заплащането на най-

голямата категория военнослужещи – войниците доведе това. Така например 

стартова заплата за войник 1 клас става 840 (740 лв. за длъжност и 100 лв. за 

звание), а старата му заплата е 782 лв.( 680 лв. за звание и 102 лв за 

специфични условия). Разликата е 58 лв или увеличението е 7%. Не 

спазването на обещанието предизвика негодуванието на военнослужещите. В 

социалните мрежи имаше много отрицателни реакции от рода "Благодаря за 

увеличението не ви е срам", "Дали е по-добре или по-зле, личи от Карлово, 

където рапортите за напускане продължават да валят" и още много в тази 

посока.  

Всичко това на фона на нарастващия некомплект от личен състав 

показва само едно пълна безпомощност на МО да се справи с проблема. 

Отговорните за това служители не притежават необходимите компетенции да 

формулират правилно проблема, да разкрият причините довели до това 

състояние и да предложат адекватни решения. Затова и действията им са не 

само неадекватни, но и вредни за армията. Но основен виновник за това 

състояние на армията е политическото ръководство на МО. То не е в 

състояние правилно да определи приоритетите и целите на министерството. 

Да набележи необходимите действия за тяхното постигане в този тежък за 

армията момент.  

 

                                    ДИРЕКТОР НА ЦИПСО ИВАН ИВАНОВ 

 
 

 

 

 

 


