
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И E

относно минималните осигурителни доходи за 2014 г. за икономическа дейност

„Дейности по обслужване на сгради и озеленяване“ с код 81 по НКИД

от браншова организация „Българска асоциация почистване“

Досега тази икономическа дейност е обединена в една група с пореден номер 69 от 
Таблицата за МОД с още 11 дейности с кодове по НКИД от 62 до 82, които са твърде 
разнородни като предмет на дейност и изисквания към заетите в тях. Като цяло останалите 
дейности са с доста по-високи изисквания и критерии за образователен ценз и опит – напр. 
дейности в областта на информационните технологии, информационните услуги, операции 
с недвижими имоти, научни изследвания и т.н. Поради това преобладаващо
възнагражденията при тях са доста по-високи в сравнение със средните възнаграждения 
при „дейностите по обслужване на сгради и озеленяване“ (код 81 по НКИД).

Особено значими са тези разлики, ако вземем за пример една от трите подгрупи 
дейности, включени в код 81 – тази на „дейности по почистване“ с код 812. Тук голяма част 
от заетите са изпълнителски персонал (по наша оценка около 98%), който влиза 
преобладаващо в 9-та група от МОД („професии, неизискващи специална квалификация“) и 
в 5-та група от МОД („персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната“).

Като правило възнагражденията тук са ориентирани към минималната работна 
заплата за страната. Освен това е необходимо да се отчете безспорният факт, че през 
последните 2-3 години и понастоящем всички обществени поръчки, а и други частни 
поръчки в тези дейности се възлагат изключително и само на базата на критерия най-ниска 
цена.

Около80% от цената на услугата почистване са разходите за труд. 

За да съществува една фирма при тези два параметъра в настоящата икономическа 
ситуация означава минимални разходи за трудови възнаграждения и дължими осигуровки.



Бихме искали специално да посочим, че в „дейности по почистване“ са заети над 10 
000 работници и служители, което прави тази група твърде значима и чувствителна към 
промени за увеличаване на осигуровки и данъци. Самите работещи са чувствителни към 
увеличението на удържаните за тяхна сметка осигуровки и данъци и предпочитат да чистят 
без документи. Фирмите са притиснати от законодателството и контрола на държавата и 
плащат данъци и осигуровки, но хората с минимални доходи не го желаят това. Тук има 
вътрешно напрежение, което е добре да не се увеличава.

Като имаме предвид изложеното, считаме за логично и наложително да се отчете 
сериозната специфика и различия в сравнение с другите дейности от групата с пореден 
номер 69 от Таблицата за МОД на дейността „Дейности по обслужване на сгради и 
озеленяване“ с код 81 по НКИД, като правим следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Дейностите с код 81 по НКИД да се отделят в самостоятелен пореден номер 
(ред), като по този начин да се създаде възможност при определянето на МОД
да се отчита голямата специфика на тези дейности.

2. За 2014 г. минималните осигурителни доходипри дейноститес код 81 по НКИД 
да не се променят.

3. Считаме, че за в бъдеще е целесъобразно при групите професии 4, 5 и 9 от 
Таблицата за МОД минималният осигурителен доходза дейностите с код 81 по 
НКИД да се обвърже (приравни) на минималната работна заплата, а не както 
досега, да е по-висок от нея.

В допълнение приложено представяме предложението ни, което внесохме в 
МТСП с входящ номер 92 – 393 / 28.06.2013 за шест нови длъжности в НКПД.

Участваме в Европейскияпроект "Разработване и внедряване на 
информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по 
браншове и региони".

Горепосоченото потвърждава необходимостта групата „Дейности по обслужване на 
сгради и озеленяване“ да бъде самостоятелна в НКИД.

Любомир Андонов Даниела Петкова

Зам. Председател на УС Председател на УС

София, 27 Август 2013 г.


