
 

1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1  
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg   

 

 
Г О Д И Ш Е Н  Д О К Л А Д  

ЗА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ 
ДОГОВОРИ В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г. 
 

СОФИЯ, Март 2017 г. 
  

mailto:nipa@nipa.bg
http://www.nipa.bg/


1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1  
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg  с. 2/71 

 

Съдържание 

Списък на използваните съкращения с.      3 
Предговор с.      4 
1. Увод с.      6 
2. Методология на изследването на КТД и Анексите към тях с.      8 
2.1. Използвани понятия в колективното трудово договаряне с.      8 
2.2. КТД на равнище „предприятие“ с.      8 
2.3. КТД на равнище „община“ с.      8 
2.4. КТД на равнище „отрасъл/бранш“ с.      9 
2.5. Времеви обхват на КТД с.      9 
2.6. Териториален обхват на КТД с.    10 
2.7. Икономически дейности с.    10 
2.8. Източници на информация  с.    10 
3. Сключени КТД и анекси към тях с.    13 
3.1. Сключени КТД и анекси по години. с.    13 
3.2. Сключени КТД и анекси към тях според срока им на действие. с.    15 
3.3. Субекти на сключените КТД и анекси към тях. с.    16 
3.4. Структура и динамика по равнища на договаряне. с.    18 
3.5. Структура и динамика по териториален признак. с.    20 
3.6. Структура и динамика по икономически дейности. с.    23 
3.7. 23Структура и динамика по форма на собственост. с.    25 
3.8. Структура и динамика по големина на предприятията. с.    26 
3.9. Структура и динамика на КТД и анексите на общинско равнище по вид дейности. с.    27 
3.10. Структура и динамика на КТД и анексите по вид носител. с.    28 
3.11. Структура и динамика на анексите по вид. с.    29 
4. Действащи КТД с.    30 
4.1. Действащи КТД на равнище „предприятие“ с.    31 
4.2. Действащи КТД на равнище „отрасъл/бранш“ с.    42 
4.3. Действащи КТД на общинско равнище с.    42 
Приложения с.    45 
Приложение 1: Действащи КТД на равнище „отрасъл/бранш“ по икономически дейности НСИ КИД-2008 А21 с.    45 
Приложение 2: Действащи КТД на равнище „отрасъл/бранш“ по основни икономически сектори с.    46 
Приложение 3: Действащи КТД на равнище „предприятие“ по основни икономически сектори с.    46 
Приложение 4: Действащи КТД на общинско равнище по общински дейности с.    46 
Приложение 5: Действащи КТД на равнище „предприятие“ според размера на предприятието с.    46 
Приложение 6: Действащи КТД на равнище „предприятие“ според формата на собственост с.    47 
Приложение 7: Дял на наетите лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“, спрямо наетите 
в страната – обществен и частен сектор с.    47 
Приложение 8: Действащи КТД на равнище „предприятие“ по икономически дейности с.    48 
Приложение 9: Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“ по икономически 
дейности с.    49 
Приложение 10: Действащи КТД на общинско равнище към 31.12.2016 г., по общински дейности и области с.    50 
Приложение 11: Действащи КТД на равнище „предприятие“ по регистрация в обхвата на отрасъл/бранш с.    52 
Приложение 12: Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“, в обхвата на 
отрасъл/бранш с.    53 
Приложение 13: Действащи КТД на равнище „предприятие“ по административни области с.    54 
Приложение 14: Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“ по административни 
области с.    55 
Приложение 15: Анализ на постигнатите договорености в раздел „Трудови възнаграждения“ на действащите към 
31.12.2016 г. КТД в област Кърджали с.    56 

 

mailto:nipa@nipa.bg
http://www.nipa.bg/


1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1  
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg  с. 3/71 

 

Списък с използваните съкращения 

ЕКАТТЕ Единен класификатор на административно-териториалните и 
териториалните единици 

ИА „ГИТ“ Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ 
КИД-2008 Класификация на икономическите дейности 2008 
КТД Колективни трудови договори 
КТ Кодекс на труда 
КТС Колективни трудови спорове 
МОТ Международна организация на труда 
НИПА Национален институт за помирение и арбитраж 
НСИ Национален статистически институт 
НОИ Национален осигурителен институт 
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Предговор 
Настоящият доклад е посветен на изследване на процесите на колективно трудово 

договаряне в Република България през 2016 г. В изпълнение на своите функции 
Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) създаде и поддържа база данни 
за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС). За 
последните няколко години (2012–2016), съвместно със експерти на социалните 
партньори, бе разработена интегрирана база от данни за КТД и КТС. Тя служи като 
справочна и информационна система и създава възможност за предоставяне на 
информация за КТД и КТС, основа на последващи анализи. Чрез нея се обединява на едно 
място информация за всички КТД, сключени на различните равнища на договаряне в 
страната, както и достъпните данни за колективните трудови спорове. 

В досегашните анализи на НИПА е представяна информация за структурата и 
динамиката на сключените и действащите КТД, за възникналите КТС, както и за 
проведените процедури по посредничество и арбитраж със съдействието на института. 
През 2016 г. бяха реализирани няколко анализа, свързани с постигнатите договорености 
между страните в процеса на колективно трудово договаряне - област Враца и бранш 
„ВиК“, които бяха изключително добре посрещнати от социалните партньори. На тази 
основа, създадената интегрирана база от данни се нуждае от развитие и усъвършенстване, 
включително осигуряване на възможности за онлайн генериране на справки и данни. 
Необходима е разработка и внедряване на онлайн информационна система за КТД и КТС, 
съгласно изискванията на чл.53, ал.5 КТ, което ще доведе до подобряване и 
усъвършенстване на анализите, както и до възможности за НИПА да предоставя на 
социалните партньори и заинтересованите институции и лица на данните, от които те имат 
нужда за да формират и развиват политики в областта на колективното трудово 
договаряне. 

В рамките осъществяваните от НИПА дейности са провеждани дискусии с 
представители на социалните партньори, като са предлагани, одобрявани и изпробвани 
различни инструменти за събиране на информация и анализ на КТД и КТС. Като резултат 
на завършилия през 2015 г. проект „Разрешаване на спорове“, експертите на социалните 
партньори са очертали редица мерки за подобряване на нормативната уредба на 
процедурите за посредничество и арбитраж в България, както и за развитие на създадената 
интегрирана база от данни за КТД и КТС. 

В контекста на настоящия анализ е необходимо да се подчертаят някои от 
основните наблюдавани тенденции през последната година: 

- Социалните партньори провеждат консултации, относно механизма за определяне 
на минималната работна заплата и бъдещето на минималните осигурителни 
доходи, с вероятни последици относно колективното трудово договаряне; 

- Увеличава се броят на наетите работници и служители, в сравнение с предходни 
години и намалява броят на безработните лица; 

- Сключените КТД и анекси към тях през 2016 г. са на равнището на 2015 г., като се 
проявява слаба тенденция на увеличение на техния брой; 

- През 2016 г., както и през предходните няколко, не е използван механизма на 
разпростиране на КТД, сключен на равнище „отрасъл/бранш“; 

- Действащите към 31.12.2016 г. КТД намаляват в сравнение с края на 2015 и 2014 
г., но темпът на това намаление е по-слаб; 
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- Относителният дял на работниците и служителите, за които действащите КТД на 
равнище „предприятие“ са в сила към 31.12.2-16 г., спрямо наетите в страната, е 
12.5%, като намалява в сравнение с предходните периоди, но е по-висок от 
базисната 2011 г.; 

- Информацията за възникнали КТС, достъпна на НИПА, свидетелства за 
намаляване на техния брой, като уреждането им се осъществява съгласно чл.3 
ЗУКТС, а самите КТС са свързани най-вече с неизплатени възнаграждения, 
забавяне на изплащането на възнаграждения и преструктуриране на 
предприятията. 
Настоящият годишен доклад акцентира върху някои важни характеристики на 

въведените в интегрираната база от данни КТД, като представя достъпната към края на м. 
февруари 2016 г. информация за сключените и действащите КТД във времеви аспект, 
както и обобщена информация за регистрираните от НИПА КТС. Предназначението на 
доклада е да направи преглед на колективното трудово договаряне в страната, както и да 
предостави информация при прилагането на политики и мерки в сферата на 
индустриалните отношения. До края на 2017 г. се очаква да бъдат създадени условията 
следващият годишен доклад да включва пълен анализ на договореностите между 
страните, съдържащи се в КТД. Усилията на НИПА са насочени и към осигуряване на 
електронно достъпна информация за КТД и КТС на заинтересованите институции и лица. 

В годишния доклад се анализират регистрираните в НИПА копия на КТД и анекси 
към тях, разпределени по равнища на договаряне, териториален признак и икономически 
сектори, както и някои по-подробни структури, свързани с КТД на равнище 
„предприятие“. Предвид факта, че годишният доклад е предназначен за публично 
ползване, в него се съдържа методологическа част, която дава представа за основните 
понятия и въпроси, свързани с колективното трудово договаряне. 

Настоящият доклад нямаше да бъде възможен без активното съдействие на ИА 
„ГИТ“ и нейните териториални дирекции, на служителите на агенцията, които 
своевременно изпращаха на електронен и хартиен носител копията на вписаните КТД. 
Въпреки някои трудности относно информацията, докладът за 2016 г. съдържа ревизирани 
данни за предишни периоди, тай като базата от данни на НИПА за КТД и КТС е в процес 
на непрекъсната актуализация, като в нея ежедневно постъпва и се въвежда информация 
от ИА „ГИТ“ за вписаните КТД в страната. През 2017 г. с въвеждането на нови елементи 
на информационната система на ИА „ГИТ“ се очаква НИПА да получи директен достъп 
до модула, свързан с вписването на КТД, като по този начин се осигури директен трансфер 
на информацията, съдържаща се в копията на вписаните КТД и анекси към тях. 

Годишният доклад за КТД на НИПА за 2016 г. е плод на задълбочена работа на 
служителите на института, които положиха сериозни усилия по въвеждането на данните 
и техния анализ. По-подробните справки и анализирани структури на КТД, в сравнение с 
предишните доклади, свидетелстват за повишаване на капацитета на служителите, с оглед 
на бъдещото развитие на информационната система за КТД и КТС на НИПА. 

ВЛАДИМИР БОЯДЖИЕВ 
Директор на НИПА 
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1. Увод 
Разработката на настоящия доклад е резултат от изпълнението на дейностите, 

предвидени в чл.5, т.1а1 и чл.8, т.5а2 от Правилника за устройството и дейността на 
Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) и на основата на информацията, 
получена в НИПА по силата на чл.53, ал.5 от Кодекса на труда (КТ)3. 

На НИПА са възложени функции по осигуряването на информация за резултатите 
от колективното трудово договаряне в Република България, която да подпомогне 
дейността на държавната администрация, социалните партньори, европейските 
институции, Международната организация на труда (МОТ) и др. Периодичните доклади 
на НИПА съдържат статистическа информация за броя и структурата на сключените 
колективни трудови договори в страната. Анализът на данните в доклада, под формата на 
коментари към таблиците и графиките, има за основна цел да бъде в помощ на 
колективното трудово договаряне. 

Анализът на представените данни, генерирани от интегрираната база от данни на 
НИПА за КТД и КТС, има за цел да съдейства за разширяване на възможностите за 
цялостен преглед на КТД по браншове и отрасли, както и за обезпечаване на 
информационните нужди при прилагане на мерки и политики в сферата на 
индустриалните отношения. 

Целта на доклада е да бъде представена информация за колективното трудово 
договаряне в страната въз основа на поддържаната от НИПА интегрирана база от данни за 
колективното трудово договаряне. Докладът съдържа информация за периода 2010-2016 
г. за въведените данни от постъпилите в НИПА КТД и анекси към тях. Пространствено 
изследването се отнася за територията на цялата страна и отделни нейни 
административно-териториални единици. 

Основната цел на доклада е да бъде изследвано колективното трудово договаряне 
в страната, въз основа на данните от постъпващата в НИПА информация. Тази цел се 
постига чрез изпълнението на следните задачи: 
1. Събиране на информация за всеки сключен колективен трудов договор (КТД) и 
колективен трудов спор (КТС) в страната. 
2. Въвеждане на информацията за КТД и КТС в информационната система на НИПА. 
3. Обобщаване и анализиране на информацията за колективните трудови договори по 
различните равнища на договаряне, по икономически сектори, териториални области, 
според наетите лица, по размер на предприятията и др.; 
4. Обобщаване и анализиране на информацията за колективните трудови спорове в 
страната; 
5. Формулиране на изводи въз основа на анализираната информация, относно 
състоянието на колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове в 
страната. 

                                              
1 Правилник за устройството и дейността на НИПА „Чл. 5. При осъществяване на основната си дейност институтът: 1. събира, 
съхранява и анализира данни самостоятелно и в сътрудничество със социалните партньори за: а) колективното трудово 
договаряне;“ 
2 Правилник за устройството и дейността на НИПА „Чл. 8. Администрацията на института: 5. поддържа базата с данни за: а) 
колективното трудово договаряне“ 

3 Кодекс на труда, чл.53, ал. 5 „Копия на вписаните колективни трудови договори се предоставят служебно по ред, определен от 
министъра на труда и социалната политика, на Националния институт за помирение и арбитраж, който създава и поддържа 
информационна система за колективните трудови договори.“ 
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Обект на изследване са сключените и действащите КТД, както и възникналите 
КТС в страната, а предмет на изследване са параметрите на колективното трудово 
договаряне и колективните трудови спорове. Основно място в доклада заема изследването 
на броя и измененията в структурата на сключените и действащите колективни трудови 
договори в страната. Структурата на КТД е анализирана по следните основни 
характеристики: 

• равнище на договаряне; 
• групи икономически дейности на основата на КИД-2008; 
• основни икономически сектори; 
• големина на предприятията, според броя на наетите в тях лица (малки, в т.ч. 

микро, средни и големи); и 
• административно-териториално деление, 

както и на някои допълнителни признаци, като: 

• видове предприятия (администрация, частен сектор, в т.ч - чуждестранна 
собственост); 

• срок на действие на договорите; 
• вид на анекса и др. 

mailto:nipa@nipa.bg
http://www.nipa.bg/


1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1  
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg  с. 8/71 

 

2. Методология на изследването на КТД и Анексите към тях 
2.1. Използвани понятия в колективното трудово договаряне 
По своята същност КТД представлява нормативно съглашение, постигнато в 

процеса на колективното договаряне между работодател и синдикална/и организация/и, 
уреждащо въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и 
служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. КТД не може да 
съдържа клаузи, по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в 
закона. Сключеният КТД в предприятие не може да съдържа клаузи, по-неблагоприятни 
от договореностите в отраслов или браншов КТД, с който работодателят е обвързан. КТ 
определя кръга от въпроси, които могат да се уреждат с КТД. Това са трудовите 
отношения, като отношения между работниците и служителите и работодателя по 
престирането и заплащането на работната сила и осигурителните отношения на 
работниците и служителите, които са отношения по материално обезпечение на 
осигурените лица при настъпване на определени социални рискове, определени в Кодекса 
за социалното осигуряване и в Закона за здравното осигуряване. 

Съгласно КТ, колективните трудови договори се сключват на следните равнища – 
предприятие, отрасъл/бранш и община. На равнище предприятие, бранш и отрасъл 
може да се сключи само един КТД. В общината колективни трудови договори се сключват 
за различни дейности, финансирани от общинския бюджет и затова на това равнище могат 
да се сключват повече от един КТД. 

2.2. КТД на равнище „предприятие“ 
Най-голям е броят на сключените колективни трудови договори по предприятия, 

по реда на чл. 51а от КТ. По смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на КТ 
предприятие е всяко учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други 
подобни, където се полага наемен труд. Това определение обхваща както предприятия, 
осъществяващи стопанска дейност, така и такива, осъществяващи социална, културна, 
образователна, здравна и друга дейност.  

Страните по КТД на равнище предприятие са работодател и синдикална/и 
организация/и. Работодателят е физическо или юридическо лице или негово поделение, 
организация, кооперация, както и всяко друго организационно икономически обособено 
образувание, което самостоятелно наема работници и служители по трудово 
правоотношение. Синдикална организация е всяка организация на работници и 
служители, създадена при упражняване на правото на синдикално сдружаване. Съгласно 
българското законодателство, ако не съществува синдикална организация, работодателят 
не може да сключи КТД с който и да е било друг орган, излъчен от работниците и 
служителите. Процедурата по сключване на КТД в предприятие се състои в изготвяне на 
проект на КТД от синдикалната организация, а когато в предприятието има повече от една 
синдикална организация - те представят общ проект. Когато синдикалните организации не 
могат да постигнат съгласие по изготвянето на общ проект, общото събрание на 
работниците и служителите (или събранието на пълномощниците) приема проекта на една 
от синдикалните организации с обикновено мнозинство. 

2.3. КТД на равнище „община“ 
Колективни трудови договори на общинско равнище (чл.51в КТ) се сключват 

между представителните работодателски организации в съответните общински дейности 
и представителните синдикални организации. Представителни са работодателските и 
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синдикални организации, признати за такива съгласно чл. 34-36а КТ. На практика обаче 
КТД на равнище „община“ се сключват между представителните организации на 
работниците и служителите и кмета на общината. Те се сключват за дейности, 
финансирани от общинските бюджети като образование, детско и училищно 
здравеопазване, социални услуги, стопанисване на имоти, култура, спорт, чистота и др. 
Особеното при този вид колективни трудови договори е, че в една община могат да се 
сключват множество колективни трудови договори, но само един може да е в сила за всяка 
отделна дейност. 

2.4. КТД на равнище „отрасъл/бранш“ 
Отрасловите и браншовите колективни трудови договори (чл.51б КТ) се сключват 

между представителни отраслови, съответно браншови синдикални и работодателски 
организации в съответния отрасъл/бранш. Те могат да обхващат една или няколко 
дейности от Националната класификация на икономическите дейности (КИД-2008).  

Отрасъл и бранш са икономически понятия, изразяващи групирането на еднородни 
производства и услуги, въз основа на сходство в произведените стоки или извършените 
услуги или технологията и материалите на произвеждане. Отрасловата класификация 
обхваща не само отраслите на националното стопанство, но и социално-културните и 
управленски дейности. В практиката браншът е приет за по-малък по обхват на 
икономическите дейности от отрасъла. 

Характерна особеност на отрасловите и браншовите колективни трудови договори 
е възможността за тяхното разпростиране по чл.51б, ал.4. Разпростирането представлява 
разширяване действието на сключен отраслов или браншов колективен трудов договор за 
всички предприятия от отрасъла/бранша. Предпоставките за това са две - договорът да е 
сключен между всички представителни синдикални и работодателски организации и да е 
предявено съвместно искане от страните за неговото разпростиране до министъра на труда 
и социалната политика, който може да извърши разпростирането със заповед. 

2.5. Времеви обхват на КТД 
При анализа на състоянието и тенденциите в колективното трудово договаряне в 

страната, НИПА прилага няколко показатели и групировки: 
Постъпили в НИПА и въведени в базата данни КТД и анекси към тях за определен 

период, което съответства по същност на показателя „сключени КТД“ за период. Чрез него 
се изследва съвкупността на КТД и анекси към тях, постъпили в НИПА от ИА „ГИТ“ за 
периода 2010-2016 г. За периода 2010-2011 г. данните се отнасят до двете години, поради 
факта, че информацията е въведена почти изцяло през 2011 г. Това е годината, в която се 
създава ясна комуникация с дирекциите на ИА „ГИТ“ и се преодолява липсата на КТД от 
няколко териториални области. Целта на този показател е да бъде оценен входящият поток 
от КТД и анекси към тях по области, равнища на договаряне и икономически сектори. 
Оценката към 31.12.2016 г. показва, че не са установени съществени дефицити в 
предоставените копия на КТД. 

Постъпили и въведени КТД и анекси към тях в базата данни на НИПА към 
определена дата, което съответства по същност на показателя „сключени КТД“ към 
определена дата. По този начин се изследва общата наличност от КТД и анекси към тях в 
НИПА. Този показател предоставя възможност да бъдат изследвани промените в 
пропорциите на КТД по равнища на договаряне, субекти на договаряне, икономически 
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сектори и териториален признак през определен период. В настоящия материал е 
приложена крайната дата на текущата година за периода 31.12.2011-31.12.2016 г.  

Сключени КТД и анекси към тях през текущата година. Чрез него се изследва 
съвкупността от КТД и анекси към тях, сключени от страните в рамките на съответната 
година. Чрез изследването на този показател се разкрива възможност да се извършват 
сравнения за активността на страните по КТД по години, представено чрез различни 
разрези – по равнища, по сектори, по териториален обхват. Този показател не отразява 
обхвата на КТД, доколкото преобладаващата част от КТД са с по-дълъг от една година 
срок на действие. 

Изтичащи КТД през текущата година. Чрез този показател се изследва 
съвкупността от КТД, чийто срок на действие изтича в рамките на текущата година. Той 
се използва за установяване на относителната разлика със сключените КТД, като 
подпомага оценката дали колективното трудово договаряне бележи ръст или показва 
тенденции на забавяне. 

Действащи КТД към определена дата. По този начин се установява съвкупността 
от КТД към определен времеви момент, чийто срок на действие не е изтекъл или е бил 
продължен с анекс. Данните представят фактическия брой на КТД, които са в сила по 
равнища на договаряне, икономически сектори/отрасли/браншове и регионален аспект – 
области и общини. Този показател в най-пълна степен отразява обхвата на КТД в страната. 

2.6. Териториален обхват на КТД 
Извършените разпределения на сключените КТД и анекси към тях по териториален 

признак отразяват факта, че страните по КТД на равнище „предприятие“ съгласно чл.53, 
ал.3 от КТ вписват КТД в района, в който е седалището на работодателя. Когато 
работодателите имат седалища в различни райони, вписването се извършва в една от 
дирекциите на ИА „ГИТ“. Чрез отразяване мястото на вписване на КТД в базата данни за 
КТД, се измерва разпределението на КТД по териториални области и общини, като е 
използвана класификацията „Единен класификатор на административно-териториалните 
и териториалните единици“ (ЕКАТТЕ) за седалище на работодателя. 

2.7. Икономически дейности 
В интегрираната база от данни на НИПА се прилага посочване на една 

икономическа дейност за равнище „предприятие“ и на няколко икономически дейности за 
равнища на договаряне „отрасъл/бранш“ и „община“. Използваната от НИПА 
класификация е пълният код на икономическа дейност от КИД-2008 на НСИ (буквен и 
четири цифрен код). 

Тъй като КТД, сключени на различните равнища на договаряне, обхващат една или 
няколко икономически дейности от КИД-2008, с цел измерване на изменението в броя и 
дела на сключените КТД и анекси към тях според тяхната принадлежност към браншове 
и отрасли на националната икономика, са използвани следните икономически групировки: 

• Агрегирана номенклатура на икономическите дейности А3, чрез която са 
формирани икономическите сектори от КИД-2008 на НСИ; 

• Агрегирана номенклатура на икономическите дейности А21, формираща 
секторите от КИД-2008 на НСИ; 

• Списък на браншове и отрасли, според посочените в КТД на равнище 
отрасъл/бранш икономически дейности, за които е валиден съответния КТД. 
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В доклада са приложени още няколко допълнителни признака за характеризиране 
на структурата на КТД, в т. ч: 

• наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“; 
• големина на предприятията; 
• видове предприятия; 
• собственост на предприятията; 
• срок на действие на договорите; 
• вид на анексите към КТД. 

2.8. Източници на информация  
Основният източник на информация за изготвянето на доклада е специално 

създадената в НИПА интегрирана електронна база данни за постъпилите в НИПА от ИА 
„ГИТ“ колективни трудови договори на различните равнища на договаряне. Съгласно 
новите правила за предоставяне и обмен на информация между НИПА и ИА „ГИТ“, 
НИПА има достъп до регистъра на КТД на ИА „ГИТ“, като все още информация за 
вписаните КТД и анексите към тях се предоставя на НИПА на електронен и на хартиен 
носител. Като допълнителен източник на информация за доклада са използвани данни на 
ИА „ГИТ“ за брой наети лица и код на икономическа дейност на предприятие, както и 
данни от Търговския регистър, НСИ, и др. 

От началото на 2009 г. в НИПА се прилага групиране на сключените КТД според 
равнища на договаряне, териториален признак и икономически сектор. Периодичните 
доклади на НИПА за състоянието на колективното трудово договаряне съдържат 
информация за броя на сключените и действащите КТД в страната. Настоящият доклад 
съдържа информация от въведените в базата данни на НИПА през 2016 г. колективни 
трудови договори и анекси към тях, както и въз основа на сравнителен анализ с 
информация от предходните години. Анализът в доклада е върху сключените договори за 
периода от месец януари 2010 г. до края на месец декември 2016 г. Някои от данните за 
предишни години са ревизирани, предвид постъпилите с известно закъснение (и поради 
това не включени в предишни доклади) данни за КТД. 

В интегрираната база от данни на НИПА са отразени като отделни записи 
сключените КТД и анекси към тях по икономически единици, в т.ч. отрасъл/бранш, 
община и предприятие. Използваните показатели за описание на броя и измененията в 
структурата на сключените колективни трудови договори в страната включват: 

• общ брой и динамика на КТД; 
• разпределение по равнища на договаряне на КТД; 
• разпределение по икономически сектор/отрасъл/бранш; 
• разпределение по териториален признак; 
• разпределение по видове предприятия; 
• разпределение по срок на действие на договорите и др. 

За характеризиране на посочените показатели са използвани мерни единици като 
общ брой, относителен дял, темпове на прираст на сключените КТД и анекси към тях. 
Анализът на статистическите показатели се основава на сравнение спрямо предходни 
периоди – същия период на предходната година – месец, тримесечие или година, като по 
този начин се проследява изменението на КТД и анекси по следните основни аналитични 
групировки за динамика и статистическо измерване: 
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• сключени през текущата година; 
• изтичащи през текущата година; 
• действащи към определена дата на текущата година. 

На база на представените аналитични групировки са направени изводи и 
констатации, относно установени тенденции, средни стойности, разпределение на КТД и 
други. 

Входящата информация за КТД от ИА „ГИТ“ в НИПА съдържа някои установени 
основни пропуски и несъответствия: 

• в малка част от постъпилите в НИПА копия на КТД и анекси към тях 
липсват конкретни дати на подписване, на влизане в сила и/или срок на действие на КТД. 
В тези случаи в интегрираната база от данни автоматично се изчислява периодът на 
действие на КТД чрез оценки по аналогия и максимално допустим според КТ срок на 
действие от 2 години на КТД; 

• в някои от въведените КТД и анекси към тях се срещат договорености 
относно срокове или други величини, които са под или над законово определените, като 
напр. максимален срок за действие на КТД или за автоматично удължаване с нов период, 
надхвърлящ законоустановения. Тези договорености са приети до размера на нормативно 
установените; 

• в някои, малко на брой случаи, страните са използвали копие на КТД на 
равнище отрасъл/бранш или община като сключено помежду им КТД, а в ограничени 
случаи са предоставили непълно или нечетливо копие на договорите. 
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3. Сключени КТД и анекси към тях 
В този раздел от доклада е представено състоянието на интегрираната база от данни 

на НИПА по отношение на общия брой на сключените, съответно въведените в нея, КТД 
и анекси към тях. Анализът дава представа за съдържащата се в базата данни информация 
за КТД и нейното структуриране за периода 2010-2016 г. 

3.1. Сключени КТД и анекси по години. 
Основният показател за активността на колективното трудово договаряне в 

страната е именно броят на сключените КТД и анекси към тях. Към 31.12.2016 г., на база 
на информацията, с която разполага НИПА за периода 2010-2016 г., в страната са 
сключени общо 10 944 КТД и анекси, от които 8 770 КТД и 2 174 анекси към тях. В Таблица 
1 са представени сключените КТД и анексите към тях на годишна база към края на 
съответната година, както и кумулативният им брой, като водеща е датата на подписване 
на КТД или анекса. Както бе посочено по-горе, данните към 31.12.2010 г. обединяват 
информацията за периода 2009-2010 г. 

Табл.1 
Сключени КТД и Анекси към тях по години * 

Дата 
По години С натрупване 

КТД Анекси ОБЩО КТД Анекси ОБЩО 

към 31.12.2010 1 152 282 1 434 1 152 282 1 434 

към 31.12.2011 1 331 336 1 667 2 483 618 3 101 

към 31.12.2012 1 408 370 1 778 3 891 988 4 879 

към 31.12.2013 1 215 311 1 526 5 106 1 299 6 405 

към 31.12.2014 1 265 294 1 559 6 371 1 593 7 964 

към 31.12.2015 1 130 301 1 431 7 501 1 894 9 395 

към 31.12.2016 1 158 241 1 399 8 659 2 135 10 794 
* Данните за периода 2010-2015 са ревизирани    Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Въпреки, че през последните няколко години се наблюдава тенденция към 
сключване на по-малко КТД, през 2016 г. техният брой се увеличава, макар и с малко. 
Докато през 2014 г. са били сключени общо 1 265 КТД, а през 2015 г. техният брой 
намалява с 10.7%, през 2016 се отбелязва увеличение с 2.5% спрямо достигнатото равнище 
през 2015 г. През 2016 г. се наблюдава най-ниска стойност на сключените анекси към КТД 
за целия изследван период. Спрямо 2015 г. намалението на сключените анекси към КТД е 
19.9%, докато, както е видно от Табл.1, през 2015 г. спрямо 2014 г. е отбелязано увеличение 
на сключените анекси с 2.4%. Общият брой на сключените през 2016 г. КТД и анекси към 
тях се запазва относително непроменен спрямо 2015 г., като се наблюдава намаление от 
2.2%, значително – с близо 1/3 (27.7 процентни пункта) по-малко, отколкото през 
предходната 2015 г. 

Следва да се отбележи, че съотношението на сключените КТД към анексите средно 
за изследвания период е ¾ към ¼ (24.6%), т.е. на всеки три КТД се сключва един анекс и 
това съотношение се запазва практически непроменено през годините, като само за 2016 
г. броят на анексите е по-малък, и съотношението съответно е близо 4/5 към 1/5 (20.8%). На 
Фигура 1 е показана сумарната динамика на сключените КТД и анекси към тях за 
изследвания период. 
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Фиг.1 
Динамика на сключените КТД и анекси към тях по години (кумулативно) 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

На Фигури 2а-2б е показана динамиката на сключените КТД и анекси към тях 
поотделно за всяка година от изследвания период. 

Фиг.2а,2б 
Сключени КТД и Анекси по години 

КТД Анекси 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

На Фигури 3а-3б са показани базисният (спрямо 2010 г.) и верижният индекс на 
изменение на сключените КТД в проценти. 

Фиг.3а,3б 
Сключени КТД (индекс на изменение) 

Базисен индекс (2010=100) Верижен индекс 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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3.2. Сключени КТД и анекси към тях според срока им на действие. 
Съгласно чл.54, ал.2 КТ максималният срок, за който може да се сключи един КТД 

е 2 години. Счита се, че КТД се сключва със срок на действие от 1 година, освен ако 
страните не са уговорили друг срок. Структурата на КТД и анексите към тях според срока 
им на действие е представена на Фигури 4а-4б. 

Фиг.4а,4б 
Сключени КТД и Анекси според срок на действие общо за изследвания 

период (2010-2016) 
КТД Анекси 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

От всички сключени КТД над три четвърти (77.8%) са сключени за максимално 
допустимия срок според КТ от 2 години. Близо един на всеки пет (19.2%) от сключените 
КТД е със срок от 1 година. Между 1 и 2 години са сключени 135 КТД (1.6%). За период, 
по-малък от една година, са сключени едва 1% от КТД, а извън максималния срок на 
действие според КТ са сключени 0.4% от КТД. Много близка, практически еднаква е 
структурата на сключените КТД на равнище „предприятие“ с общата им структура. При 
сключените КТД на общинско равнище почти 9 (87.5%) от всеки 10 договора е със срок 
на действие от 2 година, а 9.6% са сключени със срок 1 година. Същото е и 
разпределението на сключените отраслови/браншови КТД. Сключените за периода анекси 
към КТД за срок до една година съставляват 40.7%, следвани от анексите за период между 
една и две години – 34.8%, и анексите, сключени със срок на действие от една година – 
16%. Относително значим дял заемат и анексите, които са сключени за максимално 
допустимия срок за КТД от 2 години – 8.2%. На Фигури 5а-5б е показана динамиката на 
сключените КТД. 

Фиг.5а,5б 
Индекс (%) на изменение на сключените КТД според срока на действие за 

изследвания период (2010-2016) 
Базисен индекс (2010=100) Верижен индекс 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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Сравнително устойчива е тенденцията към запазване на динамиката на сключените 
КТД за срок от 2 години, като ясно се откроява двугодишният цикъл на сключване на КТД. 
КТД, сключени за срок от 1 година, имат тенденция към намаляване, в сравнение с 
базисната година, като в периода 2013-2015 г. отбелязват значим ръст. 

3.3. Субекти на сключените КТД и анекси към тях. 
Базата данни на НИПА за КТД към 31.12.2016 г. съдържа данни за общо 3 438 

субекта – предприятия, общини и отрасли/браншове, в които има сключени КТД и Анекси 
към тях. На Фигури 6а-6в е показано тяхното разпределение според равнищата на 
договаряне на КТД, формата на собственост и големината на предприятията. Данните 
показват, че за периода от 2009г. до 31.12.2016 г. в 3 292 предприятия, в 147 общини и 29 
отрасъла/бранша, са били сключени КТД и Анекси към тях. 

Фиг.6а,6б,6в 
Структура на субектите на сключените КТД и анекси към тях (общо за 

периода) 
По равнища на договаряне По собственост По големина предприятията 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Проследявайки динамиката на сключените КТД и анекси към тях, интерес 
представляват новите субекти, които въз основа на сключени КТД и анекси, се включват 
текущо в базата данни на НИПА. На Фигури 7а-7в е показана тяхната динамика по години 
и по равнища на договаряне. 

Фиг.7а,7б,7в 
Динамика на новите субекти, сключили КТД и анекси през съответната 

година, по равнища на договаряне 
На равнище „предприятие“ На равнище „отрасъл/бранш“ На общинско равнище 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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Наличните данни свидетелстват, че през първите две години от създаването на 
базата данни на НИПА има ръст на субектите, сключили КТД и анекси, последван от спад 
в периода 2012-2015 г., докато през 2016 г. в сравнение с 2015 г. се наблюдава задържане 
на спада на новите субекти, в които има сключени КТД и анекси към тях на равнище 
„предприятие“ и общинско равнище. На Фигури 8а-8е е показана динамиката на новите 
субекти по форма на собственост и големина на предприятията по години от изследвания 
период. 

Фиг.8а,8б,8в,8г,8д,8е 
Динамика на новите субекти, сключили КТД и анекси през съответната година, по 

форма на собственост и големина на предприятията 
Обществен сектор Частен сектор 

  
Големи предприятия Средни предприятия 

  
Малки предприятия Микро предприятия 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Данните показват, че задържането на спада и слабото увеличение на новите субекти 
със сключени КТД и анекси към тях през 2016 г. спрямо 2015 г. се наблюдава както в 
обществения, така и в частния сектор. Според структурата по големина на предприятията, 
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се откроява значителното нарастване през 2016 г. на новите субекти, в които са сключени 
КТД и анекси към тях в микро предприятията. 

3.4. Структура и динамика по равнища на договаряне 
Базата данни на НИПА за КТД предоставя информация за сключените КТД и 

анекси към тях по равнища на колективно трудово договаряне. Въпреки някои 
първоначални проблеми при определянето на равнището на КТД, свързани главно с 
разграничаването между КТД на общинско равнище за финансирани от общинския 
бюджет дейности и КТД, сключвани за общината като административна структура – 
предприятие по смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на КТ, както и относно 
различията между отраслови/браншови КТД и КТД, сключван за група предприятия или 
предприятие с териториални поделения, в Таблица 2 е представена информацията за 
сключените КТД и анекси по равнища на договаряне. 

Табл.2 
Сключени КТД и анекси към тях по години и равнища на договаряне (към 

края на съответната година)* 

Дата 
ОБЩО предприятие отрасъл/бранш общинско 

КТД Анекси КТД Анекси КТД Анекси КТД Анекси 
към 31.12.2010 1 152 282 1 083 266 12   57 16 

към 31.12.2011 1 331 336 1 240 311 10 3 81 22 

към 31.12.2012 1 408 370 1 309 345 17 2 82 23 

към 31.12.2013 1 215 311 1 121 291 11 2 83 18 

към 31.12.2014 1 265 294 1 160 277 15 1 90 16 

към 31.12.2015 1 130 301 1 033 278 9 2 88 21 

към 31.12.2016 1 158 241 1 075 226 13 1 70 14 
* Данните за периода 2010-2015 са ревизирани    Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Основният дял на сключените КТД и анекси към тях е на ниво предприятие – 
средно за изследвания период – 92.8% от всички. Вторият по големина относителен дял е 
на общинските КТД и анекси към тях – 6.3%, а най-малък е делът на КТД и съответните 
анекси на ниво отрасъл/бранш – 0.9%, както е показано на Фигура 9. 

Фиг.9 
Относителен дял (средно за периода) на сключените КТД и анекси към тях по 

равнища на договаряне 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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На Фигури 10а-10в е показана динамиката на сключените КТД и анекси към тях по 
равнища на договаряне за изследвания период. 

Фиг.10а,10б,10в 
Динамика на сключените КТД и анекси по години и равнища на договаряне 

На равнище „предприятие“ 
Чл.51а КТ 

На равнище „отрасъл/бранш“ 
Чл.51б КТ 

На общинско равнище 
Чл.51в КТ 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

На Фигури 11а-11в е показана динамиката на сключените КТД и анекси към тях с 
натрупване по равнища на договаряне. 

Фиг.11а,11б,11в 
Динамика на сключените КТД и анекси по години и равнища на договаряне 

(с натрупване) 
На равнище „предприятие“ 

Чл.51а КТ 
На равнище „отрасъл/бранш“ 

Чл.51б КТ 
На общинско равнище 

Чл.51в КТ 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

На основното равнище на договаряне – предприятие, данните показват, че 
сключените към 31.12.2016 г. КТД и анекси практически запазват своя брой (общо 1 311 
за 2015 г. и 1 301 за 2016 г.), но в рамките на общия им брой нарастват сключените КТД с 
4.1%. Същото се наблюдава и при сключените КТД на равнище отрасъл/бранш, където 
ръстът през 2016 спрямо 2015 г. е значителен, докато на общинско равнище се наблюдава 
спад както на общия брой сключени КТД и анекси през 2016 г. спрямо 2015 г., така и на 
КТД и анексите към тях поотделно. 

Предвид спецификата, особено с промените на ЗДСл от 2016 г., на колективното 
трудово договаряне в държавната администрация, в базата данни на НИПА в рамките на 
равнище „предприятие“ са обособени КТД и анекси към тях, сключени в държавната 
администрация. На Фигура 12 е показана тяхната динамика по години. Данните показват, 
че при тези сключени КТД и анекси се наблюдава запазване на броя им през последните 
две години, при отчетлива тенденция към увеличение в сравнение с предходния период. 
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Фиг.12 
Относителен дял и динамика на сключените КТД и анекси към тях в държавната 

администрация 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Данните показват, че и при тези сключени КТД и анекси се наблюдава запазване на 
броя им през последните две години, при отчетлива тенденция към увеличение в 
сравнение с предходния период. 

3.5. Структура и динамика по териториален признак 
Сключените КТД и анекси към тях за изследвания период 2010-2016 г. могат да 

бъдат представени и по териториален признак – по области и планови райони. На Фигура 
13 е представена структурата на КТД и анексите към тях по административно-
териториални единици – области. 

Фиг.13 
Сключени КТД и анекси по области към 31.12.2016 г. (за периода 2009-2016 г.) 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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В тази структура са включени както сключените КТД и анекси към тях на равнище 
„предприятие“, така и тези на общинско равнище. За изследвания период общо 183 КТД 
и анекси към тях са с действие, което покрива като правило територията на повече от една 
област и поради това не са включени в структурата, основана на териториален признак. 
Такива са отрасловите/браншовите КТД и анекси, както и част от КТД и анексите към тях 
на равнище „предприятие“, обикновено вписани в ИА „ГИТ“, които се отнасят до субекти, 
които имат териториални поделения в страната, но сключват КТД/анекси, с действие за 
цялата система на съответния субект. Такива КТД са напр. тези в Агенцията по заетостта, 
НЗОК, НОИ и др., но и предприятия от реалния сектор. 

В общи линии, регионалната структура на сключените КТД и анекси към тях следва 
териториалното разпределение на икономическите субекти. Показателно е, че 10-те 
области с най-голям брой КТД и анекси към тях надвишават средната стойност от 379 
КТД и анекси към тях, докато в останалите 18 или почти 2/3 от всички области, броят на 
КТД и анексите към тях е под тази стойност. Въпреки това, прави впечатление, че за 
области като Добрич, Велико Търново, Враца, Шумен и Габрово броят на КТД и анексите 
към тях в рамките на изследвания период поставя тези области сред първите десет. На 
Фигури 14а-14б е показано разпределението на сключените КТД и анекси по област, 
отделно за КТД и анексите към тях. 

Фиг.14а,14б 
Структура на сключените КТД и анекси по области към 31.12.2016 

г. (за периода 2009-2016 г.) 
КТД Анекси 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Сред областите, които са в челните места по сключени КТД и анекси, има 
относително голямо представителство на тези от Северна България (Добрич, Велико 
Търново, Варна, Шумен, Русе), имайки предвид, че северните области на страната отчитат 
значително по-малко сключени КТД и анекси, отколкото тези в Южна България. 
Групирани според плановите райони, съгласно класификацията на НСИ, въведените в 
базата данни на НИПА КТД и анекси към тях имат структурата, показана на Фигура 15. 
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Фиг.15 
Сключени КТД и анекси по планови райони към 31.12.2016 г. 

(средно за периода 2010-2016 г.) 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Двата крайни южни района – Югозападен и Югоизточен, имат равен относителен 
дял при сключените КТД и анекси към тях, средно за изследвания период – по 29%. Заедно 
с Южния централен район, сключените КТД и анекси към тях в Южна България заемат 
почти 80% от всички. На Фигури 16а-16б е показана динамиката по години от изследвания 
период на сключените КТД и анекси към тях, по планови райони. 

Фиг.16а,16б 
Динамика на сключените КТД и анекси по области и по години 

КТД Анекси 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Данните показват, че сключените КТД и анекси към тях в Северозападния район 
като относителен брой, съществено надвишават тези от другите два района в Северна 
България, като районът е един от двата, заедно с Югоизточния район, който отбелязва ръст 
на сключените КТД през 2016 г., и сред трите, които отбелязват ръст на анексите за 
миналата година спрямо предходната 2015 г. 
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3.6. Структура и динамика по икономически дейности 
По икономически дейности, според основните номенклатури на НСИ, се групират 

само въведените в базата данни КТД и анекси към тях на равнище на договаряне 
„предприятие“. Отрасловите/браншови КТД и анекси имат обхват по групи 
икономически дейности, като често тези групи включват дейности с различен буквен код 
от номенклатурата на НСИ. Според чл.51в КТ, КТД и анексите към тях на общинско 
равнище се сключват за дейности, финансирани от общинския бюджет, които са, като 
правило, строго определени. 

На Фигура 17 е показана структурата на КТД и анексите към тях, сключени за 
изследвания период, по икономически дейности в обхвата на номенклатурата на НСИ 
КИД-2008 А21. Най голям е броят им в икономическите дейности „Образование“ и 
„Хуманно здравеопазване и социална работа“, които съставляват съответно 45.7% и 17.9% 
от всички сключени КТД и анекси към тях. На трето място сред КТД и анексите към тях е 
преработващата промишленост, с 8.3%, а в държавното управление сключените КТД и 
анекси са на четвърта позиция с 5.6%, като тук се причисляват и споразуменията, които се 
сключват за държавните служители. 

Фиг.17 
Сключени КТД и анекси на равнище „предприятие“ по икономически 

дейности към 31.12.2016 г. (общо за периода 2010-2016 г.) 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Прави впечатление, че в тези четири икономически дейности, т.е. 19% от всички 
икономически дейности съгласно номенклатурата А21 по КИД 2008 на НСИ, са 
концентрирани над ¾ (77.5%) от всички сключени КТД и анекси към тях. Структурата по 
икономически дейности А21 поотделно на КТД и сключените към тях анекси е аналогична 
със сумарната, показана на горната фигура. 
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На Фигури 18а-18б е показана структурата на КТД и анексите към тях на равнище 
„предприятие“ по икономически дейности според номенклатурата на НСИ КИД-2008 А3, 
средно за периода 2010-2016 г., която отразява основните сектори в икономиката. 

Фиг.18а,18б 
Структура на сключените КТД и анекси по икономически дейности, 

номенклатура А3 КИД-2008 на НСИ (средно за периода 2010-2016 г.) 
КТД Анекси 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Над 80% от сключените КТД са в сектора на услугите, около 12% - в индустриалния 
сектор, и 4% - в селското, горското и рибното стопанство. Същите пропорции се 
наблюдават и при анализа на сключваните анекси към КТД, където сектора на услугите 
има дял от 74%, а този на индустрията – 23%, при по-малко от 2.5% за селското 
стопанство. Динамиката на сключените КТД по години от периода и основни сектори е 
показана на Фигури 19а-19в. 

Фиг.19а,19б,19в 
Динамика на сключените КТД по години и основни икономически 

сектори А3 КИД-2008 
Селско, горско и рибно стопанство Индустрия Услуги 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Данните показват, че в последните години секторът на индустрията запазва 
относително постоянно равнище на сключените КТД, докато при услугите се отчита слабо 
намаление за периода 2015-2016 г., спрямо предходните две години. В селското, горското 
и рибното стопанство се наблюдава рязко намаление за 2016 г. спрямо 2015 г., като е 
достигнато най-ниското ниво за периода. Аналогична е тенденцията и при сключените 
анекси към КТД за периода. 
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3.7. Структура и динамика по форма на собственост 
На Фигури 20а-20в е представена структурата на сключените КТД и анекси към тях 

на равнище „предприятие“, според двата основни сектора от гледна точка на 
собствеността – обществен и частен, както и разпределението вътре в секторите, 
показващо дела на КТД и анекси в административните структури в рамките на 
обществения сектор, и на КТД и анексите към тях в предприятията с преобладаващ 
чуждестранен капитал, в рамките на частния сектор. 

Фиг.20а,20б,20в 
Структура на сключените КТД и анекси по форми на собственост 

(общо за периода 2010-2016 г.) 
Обществен/частен сектор Обществен сектор/администрация Частен сектор/чуждестранна 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

За периода 2010-2016 г. сключените КТД и анекси към тях в частния сектор 
съставляват 15.2%, докато тези в обществения сектор са 84.8%. Предвид 
разпределението на сключените КТД и анекси към тях въз основа на 
икономическите дейности според КИД-2008, очаквано те доминират в 
обществения сектор. В рамките на обществения сектор делът на сключените КТД и 
анекси към тях в административните структури е близо 7%. Значителен е делът на 
сключените КТД и анекси към тях в предприятия с преобладаващ чуждестранен капитал, 
като този дял надхвърля 30% от всички КТД и анекси в частния сектор. На Фигура 21 е 
показана динамиката по години на сключените КТД и анекси към тях по форми на 
собственост на предприятията. 

Фиг.21 
Сключени КТД и анекси по форми на собственост (за периода 2010-2016 г.) 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Данните показват, че относителният дял на сключените КТД и анекси към тях в 
предприятията от частния сектор се запазва устойчив през годините. 
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3.8. Структура и динамика по големина на предприятията 
В базата данни на НИПА за КТД и анекси към тях сключените КТД и анекси могат 

да се групират според големината на предприятията, използвайки за целта определенията 
от Закона за малките и средни предприятия, основани на броя наети лица. На Фигури 22а-
22б е показана структурата им общо за изследвания период. 

Фиг.22а,22б 
Сключени КТД и анекси към тях на равнище „предприятие“ 

според размера на предприятието общо за периода 2010-2016 г. 
Общо Без неустановените 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Трябва да се подчертае, че данните, свързани с показаната структура, не са 
изчерпателни, доколкото в 18.6% от сключените КТД и анекси към тях общо за периода 
няма възможно да се установи броят на наетите лица в съответните предприятия, главно 
в сферата на образованието и здравеопазването – детски ясли, училища и др. Най-голям – 
45.3%, е делът на КТД и анексите към тях, които се отнасят за малки предприятия с наети 
от 10 до 50 лица. В средните предприятия, с нает персонал от 50 до 250 лица, са сключени 
31.8% от КТД и анексите към тях, а в големите предприятия (с над 250 наети лица) - 20.2% 
от всички КТД и анекси на равнище предприятие. На Фигури 23а-23г е показана динамиката 
на КТД и анексите към тях по големина на предприятията по години от изследвания 
период. 

Фиг.23а,23б,23в,23г 
Динамика на сключените КТД и анекси към тях на равнище 

„предприятие“ по големина на предприятията 
Голямо Средно 
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Малко Микро 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

При големите предприятия се наблюдава слаба тенденция към спад, при средните 
и малките тя не е толкова добре изразена, докато при микро предприятията отчетливо се 
забелязва нарастване. Въпреки това, тези данни следва да се възприемат с известна 
условност, предвид относително високият процент на предприятията, за които в НИПА не 
е налична информация, относно наетите работници и служители в тях – 15.1% за 2015 г. и 
21.9% за 2016 г. 

3.9. Структура и динамика на КТД и анексите на общинско равнище по 
вид дейности 

Информацията за сключените КТД и анекси към тях за периода 2010-2016 г. на 
общинско равнище на договаряне (чл.51в КТ) може да се анализира предимно в аспект на 
структурата им съобразно видовете дейности, финансирани от общинските бюджети. За 
изследвания период 139 общини имат сключени КТД и анекси към тях на общинско 
равнище на договаряне, което е повече от ½ от общините в България. Структурата на 
сключените КТД и анекси общо за 2010-2016 г. по видове общински дейности е показана 
на Фигура 24. 

Фиг.24 
Сключени КТД и Анекси на общинско равнище по вид дейности за 

периода 2010-2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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Образованието и здравеопазването като дейности, финансирани от общинските 
бюджети, заемат близо 80% от общия брой на сключените КТД и анекси на общинско 
равнище на договаряне. Останалите три вида дейности заемат значително по-малък дял. 
На Фигури 25а-25в е показана динамиката на сключените КТД и анекси на общинско 
равнище на договаряне за образованието, здравеопазването и трите други обединени 
дейности – култура, социални услуги и други. 

Фиг.25а,25б,25в 
Структура на сключените КТД и анекси по форми на собственост 

(общо за периода 2010-2016 г.) 
Образование Здравеопазване Други 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

3.10. Структура и динамика на КТД и анексите по вид носител 
Тъй като, съгласно КТ и Правилата за предоставяне на информация между ИА 

„ГИТ“ и НИПА за вписаните по реда на чл.53, ал.5 КТ КТД и анекси към тях, НИПА 
получава копия от КТД и анексите на хартиен и електронен носител, на Фигури 26а-26б е 
представена сравнителната структура на сключените КТД и анекси към тях по вид на 
носителя на информацията, както и тяхната динамика в рамките на изследвания период. 

Фиг.26а,26б 
Структура и динамика на сключените КТД и анекси към тях според 

вида на носителя на информация 
Структура общо за периода 2010-2016 г. Динамика за периода 2010-2016 г. 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Общо за периода 2009-2016 г. въведените в базата данни на НИПА КТД и анекси 
към тях, получени едновременно на електронен и хартиен носител от ИА „ГИТ“, са 6 511, 
или 60.3%, докато тези на хартиен носител са 2 966, или 27.5%. Най-малък е 
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относителният дял на сключените КТД и анекси, които са постъпили в НИПА само на 
електронен носител – общо 1 319, или 12.2%. Динамиката за периода показва, че намалява 
броят на постъпилите в НИПА едновременно на хартиен и електронен носител КТД и 
анекси, докато броят на КТД и анекси към тях само на хартиен и само на електронен 
носител се увеличава. Дублирането на постъпващите КТД и Анекси към тях едновременно 
на хартиен и електронен носител има важно значение, доколкото по този начин се 
преодоляват някои непълноти на предоставеното на НИПА електронно копие, което в 
определени случаи не съдържа реквизити на КТД или Анекс, като напр. дата на 
сключване, дата на влизане в сила и др. 

С въвеждането на цялостна информационна система в ИА „ГИТ“ и след 
първоначалния период на функционирането й, предстои надграждане на възможностите 
за достъп до регистъра на вписаните КТД и анекси към тях, с което ще се осигури напълно 
електронния обмен на информацията между двете институции. 

3.11. Структура и динамика на анексите по вид 
По отношение на съдържащата се в базата данни на НИПА информация, относно 

сключените анекси към КТД, основната тяхна структура е тази, която показва вида на 
договорения анекс – дали той касае само срока на действие на КТД или се отнася и за 
промяна на договореностите между страните. От общо 2 135 анекса, съдържащи се в 
базата данни на НИПА към 31.12.2016 г., 78.4% са сключени за изменение и допълнение 
на договореностите в КТД, които не касаят срока на действието му. За промяна на срока 
на действие на КТД се сключени общо 300 анекса, съставляващи 14.1% от всички. В 161 
случая на анексиране на КТД, формиращи 7.5% от всички, анексите са съдържали както 
изменение и допълнение на договорености по същество, така и промяна на срока на 
действие на КТД. Докато сключените анекси за промяна на срока на действие и тези, 
съдържащи едновременно промяна на срока и на договореностите по същество се задържа 
относително устойчив през изследвания период, то броят на анексите за промяна на клаузи 
от КТД намалява, достигайки равнището от началото на периода, както е показано на 
следващите фигури. 

Фиг.27а,27б 
Структура и динамика на сключените анекси по вид 

Структура общо за периода 2010-2016 г. Динамика за периода 2010-2016 г. 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Разбира се, в рамките на тази част от доклада са отбелязани само по-важните 
групировки, структури и разпределения на сключените КТД и анекси към тях. Целта е да 
се покаже състоянието на базата от данни, съдържаща информация за сключените КТД и 
анекси към тях. 
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4. Действащи КТД 
Понятието „действащи КТД“ обхваща КТД към определена календарна дата (в 

рамките на този годишен доклад - в края на календарната година), чиито срок на действие 
не е изтекъл, или е бил продължен с анекс. В този раздел са анализирани общия брой на 
действащите КТД, както и разпределението им според равнището на договаряне, по 
икономически сектори, според обхванатите от КТД наети лица, по големина на 
предприятията, по форма на собственост, като и тяхното териториално разпределение. 

Една от основните задачи, която изпълнява интегрираната информационна система 
на НИПА е да позволява да се извършват справки за действащите КТД към всеки един 
момент. В следващата таблица са представени данните за общия брой действащи КТД по 
равнища на договаряне към края на всяка една от последните шест години. Данните в 
настоящия доклад са ревизирани след сравнение с регистрираните КТД в 
информационната система на ИА „ГИТ“. 

Табл.3 
Действащи КТД по равнище на договаряне към края на всяка година за 

периода 2011-2016 г. 
Равнища на 
договаряне 

към 
31.12.2011 

към 
31.12.2012 

към 
31.12.2013 

към 
31.12.2014 

към 
31.12.2015 

към 
31.12.2016 

Предприятие 2 037 2 196 2 129 2 004 1 969 1 871 
Отрасъл/бранш 21 25 24 23 22 22 
Община 138 152 158 158 168 153 

Общо 2 196 2 373 2 311 2 185 2 159 2 046 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Общият брой на действащите КТД в страната към края на всяка една година 
постепенно намалява след 2012 г. Докато към края 2011 г. действащите КТД са били 2 196, 
то в края на 2016 г. те са 2 046, което е намаление с 6.8%. Основно това се дължи на 
намалението на действащите КТД на равнище предприятие, които са намалели от 2 037 
към края на 2011 г. до 1 871 към края на 2016 г., което е намаление с 8.1%. Действащите 
КТД на общинско равнище варират между 138 и 168, а отрасловите/браншовите – между 
21 и 25. На Фигура 28 е показана динамиката на действащите КТД за изследвания период. 

Фиг.28 
Динамика на действащите КТД за периода 2011-2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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4.1. Действащи КТД на равнище „предприятие“. 
Най-значителен е броят на действащите КТД на равнище „предприятие“, което е и 

основното равнище на договаряне в страната. На Фигури 29а-29б е показана динамиката 
на действащите КТД и наетите лица, за които тези КТД са в сила, за изследвания период. 

Фиг.29а,29б 
Динамика на действащите КТД на равнище „предприятие“ и на 

наетите лица, за които те са в сила, за периода 2011-2016 г. 
Действащи КТД Наети лица 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Информацията за броя на обхванатите от КТД на равнище предприятие наети лица 
е достъпна от вторични източници. Информацията не може да бъде оценена като 
изчерпателна, тъй като в определени случаи данните за наетите лица са недостъпни. 
Средно за изследвания период НИПА не разполага с данни за 12.9% от предприятията, в 
които има действащи КТД. Само за 2016 г. няма възможност за установяване на броя на 
наетите лица в 250 предприятия, съставляващи 13.4% от всички с действащи КТД, докато 
през 2015 г. този дял е 9.4%. 

На Фигури 30а-30г са показани индексите на изменение на действащите КТД и на 
наетите лица, за които те са в сила, за периода 2011-2016 г. 

Фиг.30а,30б 
Индекси на изменение на действащите КТД на равнище 

„предприятие“ и на наетите лица, за които те са в сила, за периода 
2011-2016 г. 
Действащи КТД 

Базисен индекс (2011=100) Верижен индекс (предходна година=100) 

  

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

2 196
2 373

2 311
2 185

2 159
2 046

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

276250

331938 322201 319400 309807 288336

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

7.8%

4.5%

-1.6%
-3.3%

-8.1% -10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

7.8%

-3.1%

-5.9%

-1.7%

-5.0%

mailto:nipa@nipa.bg
http://www.nipa.bg/


1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1  
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg  с. 32/71 

 

Наети лица, за които са в сила действащите КТД 
Базисен индекс (2011=100) Верижен индекс (предходна година=100) 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Данните показват, че за последните три години, въпреки намаляващия брой на 
действащите КТД на равнище „предприятие“, при което намалението е под достигнатото 
ниво на броя през 2011 г., „обхвата“ на наетите лица, който също намалява, не е под този, 
отчетен през 2011 г. Това се вижда и от Фигура 31, на която е показана динамиката на 
изменението на дела на наетите лица, за които са в сила действащите КТД на равнище 
„предприятие“, спрямо общия брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в 
страната за изследвания период. 

Фиг.31 
Динамика на относителният дял (%) на наетите лица, за които са в сила 

действащите КТД на равнище „предприятие“, спрямо общия брой наети лица за 
периода 2011-2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА, НСИ 

Следва да се има предвид, че голяма част от икономическите дейности с по-малък 
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обвързани с действието на отрасловия/браншовия КТД, като по този начин броя на наетите 
лица, за които са в сила действащи КТД, всъщност е по-голям. Също така, информационни 
трудности възпрепятстват оценката на „покритието“ на наетите лица, за които са в сила 
КТД на общинско равнище. На горните фигури е представен единствено обхватът на 
действащите КТД на равнище „предприятие“. В бъдеще, с доизграждане на базата данни 
на НИПА, ще се търсят пътища за оценка на действителния брой наети лица, за които са 
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в сила КТД по отрасли и браншове, както и за тези, попадащи в обхвата на КТД на 
общинско равнище. 

На Фигури 32а-32б е показана структурата на действащите КТД и съответно наетите 
лица, за които те са в сила, по основни икономически сектори на КИД 2008, номенклатура 
А3 на НСИ. 

Фиг.32а,32б 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ и на наети лица, за 

които те са в сила, към 31.12.2016 г. 
Действащи КТД Наети лиза 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Към края на 2016 г. най-много от действащите КТД на равнище предприятие са в 
сектора на услугите – 1 566 или 83.7% от всички КТД. В сектора на индустрията, 
действащите КТД са 231, или 12% от всички КТД, а в сектора на селското, горското и 
рибно стопанство – 74, или едва 4% от всички КТД на равнище „предприятие“. С най-
голям дял са наетите лица, за които са в сила действащи КТД, в сектор „Услуги“ – 59% от 
всички, следват наетите лица в сектор „Индустрия“ – 39%, и 2% в сектор „Селско, горско 
и рибно стопанство“. Допълнителният анализ показва, че с най-голям брой на наети лица, 
за които са в сила действащи КТД към 31.12.2016 г., са предприятията в икономическите 
дейности „Преработваща промишленост“ (над 57 хил.), „Образование“ (49 хил.), 
„Държавно управление“ (38 хил.) и „Здравеопазване“ (над 33 хил.). На Фигури 33а-33е е 
показана динамиката на действащите КТД и наетите лица, за които те са в сила, за периода 
2011-2016 г., по основни икономически сектори. 

Фиг.33а,33б 
Динамика на действащите КТД на равнище „предприятие“ и на наети 

лица, за които те са в сила, по основни икономически сектори 
Сектор „Услуги“ 

Действащи КТД Наети лиза 

  

Селско, горско и рибно стопанство, 74, 
4,0% Индустрия, 

231, 12,3%

Услуги, 1566, 
83,7%

Селско, горско и 
рибно стопанство, 

4979, 1,7%

Индустрия, 
112462, 39,0%

Услуги, 170895, 
59,3%

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

1 737 1 867 1 808 1 709 1 656 1 566

0

50000

100000

150000

200000

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

169 027 206 985 198 945 193 171 184 762 170 895

mailto:nipa@nipa.bg
http://www.nipa.bg/


1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1  
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg  с. 34/71 

 

Сектор „Индустрия“ 
Действащи КТД Наети лиза 

  
Сектор „Селско, горско и рибно стопанство 

Действащи КТД Наети лиза 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

От представените данни може да се изчисли и условният показател, 
характеризиращ обхвата на 1 КТД, т.е. за колко работници и служители условно 1 КТД 
поражда действие, както по основните икономически сектори, така и в динамика за 
изследвания период. На Фигури 34а-34в е показано равнището на този условен показател. 

Фиг.34а,34б,34в 
Наети лица в обхвата на 1 КТД по основни икономически сектори 

(динамика и средно за периода 2011-2016 г.) 
Услуги Индустрия Селско, горско и рибно стопанство 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Данните показват, че най-висока е „плътността“ на покритие в индустрията, където 
условно 1 КТД е в сила средно за 492 наети, докато в сектора на услугите този показател 
има средна стойност за периода 109 наети, а в селското, горското и рибното стопанство – 
68 наети. 
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На Фигури 35а-35б е показана структурата на действащите КТД и наетите лица, за 
които те са в сила, към 31.12.2016 г. по икономически дейности на КИД 2008, 
номенклатура А21 на НСИ. 

Фиг.35а,35б 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ и на наети лица, за които те 

са в сила, по икономически дейности към 31.12.2016 г. 
Действащи КТД 

 
Наети лиза 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Най-голям е броят на действащите КТД, при това значително открояващ се над 
останалите икономически дейности, в образованието, следван от здравеопазването, 
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преработващата промишленост и държавното управление. Данните сочат, че докато 828 
действащи КТД към 31.12.2016 г. в образованието са в сила за 45 367 души, то 124 КТД в 
промишлеността са действащи за 49 792 наети работници и служители. 

На Фигури 36а-36б е показана структурата на действащите КТД и наетите лица, за 
които те са в сила, към 31.12.2016 г. по административни области. 

Фиг.36а,36б 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ и на наети лица, за които те 

са в сила, по административни области към 31.12.2016 г. 
Действащи КТД 

 
Наети лиза 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

С най-значителен брой действащи КТД има в областите – София (столица), 
Пловдив, Стара Загора, Добрич, Бургас, Велико Търново – над 100 действащи КТД. С най-
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малък дял – под 30 действащи КТД, са областите Разград, Силистра Перник и Ямбол. С 
най-голям брой наети лица, за които са в сила действащи КТД, се отличават областите – 
София (столица) – 93 хил., Стара Загора -26 хил. , Пловдив - 25 хил., Варна – 19 хил. С 
най-малък дял – под 2 хил. наети лица са областите – Видин, Разград, Ямбол, Монтана и 
Перник. За изследвания период 2011-2016 г. средно действащи са 14 КТД на равнище 
„предприятие“, които обхващат територията на повече от една област, и поради това не са 
включени в структурата, основана на териториален признак. Такива са КТД, които се 
отнасят до субекти, които имат териториални поделения в страната, но сключват 
КТД/анекси, с действие за цялата система на съответния субект. Такива КТД са напр. тези 
в Агенцията по заетостта, НЗОК, НОИ и др., но и предприятия от реалния сектор. Тези 
КТД са в сила средно за периода за 13 781 наети работници и служители. На Фигури 37а-
37б е показана структурата на действащите КТД и съответно наетите лица, за които те са 
в сила, на КТД, чието действие е на територията на цялата страна. 

Фиг.37а,37б 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ и наети лица, за които 

те са в сила, на територията на цялата страна 
Действащи КТД Наети лиза 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Структурата на действащите КТД средно за периода 2011-2016 г. по планови 
райони е показана на Фигури 38а-38б. Докато разпределението на броя на действащите КТД 
е приблизително еднакво, с разлика в рамките на 4.2%, между шестте планови района, 
КТД в Югозападният район обхващат 40% при наетите лица, за които са в сила 
действащите КТД, а заедно с Югоизточния – почти половината от всички, или 
приблизително колкото останалите четири планови района. 

Фиг.38а,38б 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ и наети лица, за които 
те са в сила, по планови райони (средно за периода 2011-2016 г.) 

Действащи КТД Наети лиза 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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На Фигури 39а-39б е показана динамиката на действащите КТД на равнище 
предприятие за периода 2011-2016 г. Числата, визуализирани на фигурите, са средните 
стойности за всеки планов район за изследвания период. 

Фиг.39а,39б 
Динамика на действащите КТД на равнище „предприятие“ и наети 

лица, за които те са в сила, по планови райони 
Действащи КТД Наети лиза 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

На Фигури 40а-40б са представени данните за средния брой действащи КТД на 
равнище „предприятие“ за периода 2011-2016 г., и наетите лица, за които те са в сила, 
според формата на собственост на предприятията, или с други думи, според 
принадлежността им към обществения или частния сектор. 

Фиг.40а,40б 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ и наети лица, за които 

те са в сила, средно за периода 2011-2016 г., по форми на 
собственост на предприятията 

Действащи КТД Наети лиза 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Частният сектор, в който са само 6% от действащите КТД средно за периода 2011-
2016 г., обхваща над 1/3 от наетите работници и служители, за които тези КТД са в сила. 
На Фигури 41а-41б е показана динамиката на действащите КТД по години от изследвания 
период, от която е видно, че процентното съотношение както на броя на действащите КТД 
между двата сектора, така и на наетите лица, за които са в сила действащите КТД, е 
относително устойчиво. Делът на действащите КТД в предприятия от частния сектор, 
спрямо тези в обществения, се движи от 6.6% през 2011 г. до 7.1% през 2016 г., а 
съотношението на дела на наетите – съответно от 49.8% достига през 2016 г. 54.7%. 
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Фиг.41а,41б 
Динамика на действащите КТД на равнище „предприятие“ и наети 

лица, за които те са в сила, по форми на собственост (брой и 
процентна визуализация) 

Действащи КТД Наети лиза 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Като устойчива може да бъде определена и динамиката на съотношението на 
наетите работници и служители, за които действат КТД в периода 2011-2016 г., спрямо 
общия брой на наетите лица, съответно в обществения и частния сектор. Данните, 
показани на Фигура 42, свидетелстват за движение на съотношението между наетите в 
обществения сектор, за които действащите КТД са в сила, и общия брой на наетите в 
сектора, в границите на 6.2% в обществения сектор, и 1.4% в частния сектор. И в двата 
сектора коефициентът към 31.12.2016 г. е по-висок, отколкото към 31.12.2011 г. 

Фиг.42 
Динамика на съотношението (%) на наетите лица, за които са в сила действащите 
КТД на равнище „предприятие“, спрямо общия брой наети лица, за периода 2011-

2016 г., по форми на собственост 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА, НСИ 

В рамките на предприятията, в които действат КТД от обществения сектор, могат 
да се обособят тези в административните структури. Средно за периода 2011-2016 г. те 
съставляват 14.1%, като за последните три години са 240, с дял на наетите средно за 
периода от 21.4%, или около 43 хил. наети лица. В рамките на частния сектор, действащите 
КТД могат също така да се разграничат по признак чуждестранна или национална 
собственост са предприятията, в които те действат. На Фигури 43а-43г е показана 
структурата на действащите КТД съобразно разграничението по този признак, средно за 
периода 2011-2016 г., както и динамиката им през годините на изследвания период, както 
и аналогично на броя на наетите работници и служители, за които те са в сила. 
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Фиг.43а,43б,43в,43г 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ и наети лица, за които те са в 

сила, средно за периода 2011-2016 г., по видове частна собственост 
Действащи КТД Наети лиза 

  
Динамика на действащите КТД на равнище „предприятие“ и наетите лица, за 

които те са в сила, за периода 2011-2016 г., по видове частна собственост 
(брой и процентна визуализация) 

Действащи КТД Наети лиза 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

В частния сектор предприятията с действащи КТД средно за периода 2011-2016 г., 
собственост на чуждестранни компании, са над 60%, като в обхвата на действието на КТД 
са над 40% от наетите работници и служители в частния сектор, за които те пораждат 
действие. Увеличава се броят на чуждестранните предприятия с действащи КТД за 
периода, като към 31.12.2016 г. те нарастват на 69, спрямо 58 към 31.12.2011 г. Аналогично 
броят на наетите лица, за които тези КТД са в сила, нараства от близо 36 хил. души на 
близо 42 хил. души. 

Друга структура, която е основана на размера на предприятията с действащи КТД, 
и съответно на наетите в тях, е показана на следващите Фигури 44а-44б. Данните показват, 
че с най-голям дял на действащи КТД са малките предприятия, които формират над 50% 
от всички. На второ място по дял са КТД в средните предприятия – съответно с дял от 
31.3% средно за периода. Делът на действащите КТД за големите предприятия е 15.1%, а 
микро предприятията – 3.3%. При анализа на структурата на наетите лица, за които са в 
сила действащите КТД, големите предприятия обхващат почти ¾ от наетите лица, докато 
средните и малките – съответно 18.3% и 7.9%, а микро предприятията – 0.1%. Трябва 
отново да се подчертае, че данните, свързани с големината на предприятията, основани на 
определенията в Закона за малките и средни предприятия, не са изчерпателни, доколкото 
в НИПА няма възможност да установи броя на наетите лица за 250 предприятия, в които 
има действащ КТД към 31.12.2016 г., или в 13.4% от случаите. 
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Фиг.44а,44б 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ и наети лица, за които те са в 

сила, средно за периода 2011-2016 г., по големина на предприятията 
Действащи КТД Наети лиза 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

На следващите Фигури 45а-45е е показана динамиката на действащите КТД и 
наетите лица, за които те са в сила, за изследвания период според големината на 
предприятията. 

Фиг.45а,45б,45в,45г,45д,45е 
Динамика на действащите КТД на равнище „предприятие“ и наети лица, за 
които те са в сила, за периода 2011-2016 г., по големина на предприятията 

Действащи КТД Наети лиза 
голямо (над 250 наети) 

  
средно (от 50 до 250 наети) 

  
малко (от 10 до 50 наети) 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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4.2. Действащи КТД на равнище „отрасъл/бранш“ 

В Приложение 1 в края на настоящия доклад са представени действащите към края 
на съответната година КТД на равнище „отрасъл/бранш“, като списък по икономически 
сектори (номенклатура на НСИ КИД-2008 А21), както и разпределението им по основни 
икономически сектори (номенклатура А3) – Приложение 2. Отразени са общо 29 отрасъла 
и бранша, за които в различни периоди има действащи КТД, които са въведени в базата 
данни на НИПА. Със знак звезда (*) е отбелязано действието на отрасловия/браншови 
КТД към съответния момент. Най-много на брой КТД на равнище „отрасъл/бранш има“ в 
сектор C – Преработваща промишленост (12 КТД) и сектор R – Култура, спорт и 
развлечения (5 КТД). В останалите икономически дейности има по един или два КТД. 
Анализът на данните показва също, че от всички 19 икономически дейности (КИД 2008, 
номенклатура А21), в които има КТД на равнище предприятие, в 7 сектора липсва КТД на 
равнище „отрасъл/бранш“, съответно: 

1. Сектор K „Финансови и застрахователни дейности“; 
3. Сектор L „Операции с недвижими имоти“; 
4. Сектор N „Административни и спомагателни дейности“; 
6. Сектор O „Държавно управление“; 
7. Сектор S „Други дейности“. 
На равнище „отрасъл/бранш“ броят на действащите КТД се променя от 21 към 

31.12.2011 г. на 25, 24, 23 и 22 съответно през следващите пет години. Към 31.12.2016 г. в 
НИПА няма информация относно сключени след изтичане на срока на действие на 
предишните КТД в следните 7 бранша:  

- Бранш Дървообработваща и мебелна промишленост 
- Бранш Металургия 
- Бранш Производство на захар и захарни изделия 
- Бранш Птицевъдна промишленост 
- Бранш Текстилна промишленост 
- Бранш Трикотажна промишленост 
- Бранш Фуражна промишленост. 

Нови КТД в последните две години КТД има в: 
- Бранш Музикално-сценични изкуства; 
- Бранш Музеи и художествени галерии. 

Най-голям дял заемат действащите КТД на равнище „отрасъл/бранш“ в сектор 
„Индустрия“ – 50%, следвани от тези в сектора на услугите – 45%, а с най малък дял от 
5% е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“. 

4.3. Действащи КТД на общинско равнище 

Съгласно КТ, чл.51в, КТД на общинско равнище се сключват за дейности, 
финансирани от общинския бюджет. Това е единственото равнище на колективно трудово 
договаряне, на което законът предпоставя възможност за сключване на повече от един 
КТД. Практиката на НИПА по анализ на КТД, сключени на общинско равнище, дава 
основание дейностите, за които се сключват те, да бъдат обособени в 5 основни групи. 
Всички те са в сектора на услугите. Съдържанието на общинските дейности, които 
страните, сключили КТД на общинско равнище, са посочили, е както следва: 
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1. Дейност „Образование“ включва КТД за общински училища от системата 
на началното, основно и средно образование; 

2. Дейност „Здравеопазване“ включва КТД за детското и училищно 
здравеопазване, детски ясли, детски  градини, болници на общинска издръжка; 

3. Дейност „Социални услуги“ включва КТД за старчески и социални домове 
на общинска издръжка, дейности като детска кухня и домашен социален патронаж и др.; 

4. Дейност „Култура“ включва КТД за библиотеки, театри, ансамбли, 
читалища и др.; 

5. В „Други дейности“ са включени КТД с приложно поле едновременно в 
повече от една или всички от гореизброените общински дейности, както и КТД за наети 
общо в бюджетната сфера на общината, в т.ч. - служителите на общинска администрация, 
дейности по стопанисване на имоти и др. 

В Приложение 10 са представени данните за действащите КТД към 31.12.2016 г. на 
общинско равнище, които са групирани по общински дейности, области и общини за 
четирите изследвани периода. Три основни групировки на действащите КТД на общинско 
равнище са предмет на анализ: динамика по периоди, структура по общински дейности, 
териториален аспект. Средно за периода 2011-2016 г. най-голям относителен дял заемат 
КТД на общинско равнище в дейност „образование“ с 40.3%, следвани от почти същия 
брой в здравеопазването - 38. Другите три общински дейности, в които действат КТД на 
общинско равнище – култура, социални услуги и други, поделят по около 7%. 

Броят на действащите КТД на общинско равнище почти не се променя за 
последните три години, като от 152 към 31.12.2011 г. стига до 153 в края на 2016 г. Не се 
наблюдават съществени различия в разпределението на действащите КТД на общинско 
равнище за последните години, въпреки че следва да се отбележи, че в сравнение с края 
на 2011 г., към 31.12.2016 г. действащите КТД за дейност „Образование“ и 
„Здравеопазване“ се увеличават с повече от 20%, докато тези за дейностите „Култура“ и 
„Социални услуги“ намаляват. Данните са показани на Фигури 46а-46б. 

Фиг.46а,46б 
Действащи КТД на общинско равнище средно за периода 2011-2016 г. по 

дейности, финансирани от общинските бюджети, и динамика за изследвания 
период 

Брой КТД по основни дейности Динамика (общ брой) 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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На следващата Фигура 47 е показано разпределението на действащите КТД на 
общинско равнище по общински дейности и планови райони към 31.12.2016 г. В 
отделните райони с най-голям общ брой действащи КТД, сключени на общинско равнище, 
се отличават областите Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Велико Търново и Шумен 
– над 8 КТД, а с най-малко – под 3 КТД са областите Благоевград, Кюстендил, Монтана, 
Перник, Разград, Сливен, Смолян, София (област). 

Фиг.47 
Действащи КТД на общинско равнище по планови райони към 

31.12.2016 г., по общински дейности 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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Приложения 
Приложение 1: 

Действащи КТД на равнище „отрасъл/бранш“ по икономически дейности НСИ КИД-2008 А21 

Икономически дейности 
№ 
по 
ред 

Отрасъл / бранш към 
31.12.2011 г. 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

към 
31.12.2016 г. 

A Селско, горско и рибно 
стопанство 1 Бранш Горско стопанство * * * * * * 

B Добивна промишленост 2 Отрасъл Проучване, добив и 
преработка на минерални суровини * * * * * * 

C Преработваща 
промишленост 

3 Бранш Дървообработваща и мебелна 
промишленост * * * * *  

4 Бранш Металургия * * * * *  

5 Бранш Производство на захар и 
захарни изделия 

  * *   

6 Бранш Производство на пиво и малц * * * * * * 
7 Бранш Птицевъдна промишленост * * * *   
8 Бранш Текстилна промишленост * *     
9 Бранш Трикотажна промишленост *      

10 Бранш Тютюнева промишленост * * * * * * 
11 Бранш Фуражна промишленост * *     

12 Бранш Целулозно-хартиена 
промишленост * * * * * * 

13 Отрасъл Електротехническа и 
електронна промишленост 

   * * * 

14 Отрасъл Машиностроителни и 
металообработващи дейности * * * * * * 

D Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива 

15 Бранш Енергетика * * * *  * 

E Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване 

16 Бранш Водоснабдяване * * * * * * 

F Строителство 
17 Бранш Пътно строителство * * * * * * 
18 Отрасъл Строителство * * *  * * 

G Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети 19 Бранш Търговия * * * * * * 

H Транспорт, складиране и 
пощи 20 Отрасъл Транспорт  * *  * * 
I Хотелиерство и 
ресторантьорство 21 Бранш Туризъм * * * * * * 
M Професионални 
дейности и научни 
изследвания 

22 Бранш Селскостопанска академия * * * * * * 

P Образование 23 Отрасъл Образование * * * * * * 
Q Хуманно здравеопазване 
и социална работа 24 Отрасъл Здравеопазване * * * * * * 

R Култура, спорт и 
развлечения 

25 Бранш Библиотечно дело  * * * * * 
26 Бранш Музикално-сценични 

изкуства 
 * * *  * 

27 Бранш Музеи и художествени 
галерии 

    * * 
28 Бранш Театър  * * * * * 
29 Бранш Футбол  * * * * * 

Общо 21 25 24 23 22 22 
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Приложение 2: 

Действащи КТД на равнище „отрасъл/бранш“ по основни икономически сектори 
Основни 

икономически сектори 
към 

31.12.2011 г. 
към 

31.12.2012 г. 
към 

31.12.2013 г. 
към 

31.12.2014 г. 
към 

31.12.2015 г. 
към 

31.12.2016 г. 

Селско, горско и рибно 
стопанство 1 1 1 1 1 1 

Индустрия 15 14 13 13 11 11 
Услуги 5 10 10 9 10 10 

Общо 21 25 24 23 22 22 
 

Приложение 3: 

Действащи КТД на равнище „предприятие“ по основни икономически сектори 
Основни 

икономически 
сектори 

към 
31.12.2011 г. 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

към 
31.12.2016 г. 

Селско, горско и 
рибно стопанство 78 75 76 67 83 74 

Индустрия 222 254 245 228 230 231 
Услуги 1 737 1 867 1 808 1 709 1 656 1 566 

Общо 2 037 2 196 2 129 2 004 1 969 1 871 
 

Приложение 4: 

Действащи КТД на общинско равнище по общински дейности 

Общински 
дейности 

към 
31.12.2011 г. 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

към 
31.12.2016 г. 

Образование 52 61 66 64 68 63 
Здравеопазване 52 58 58 61 68 64 
Социални услуги 15 9 10 16 12 8 
Култура 10 11 10 8 9 7 
Други 9 13 14 9 11 11 

Общо 138 152 158 158 168 153 
 

Приложение 5: 

Действащи КТД на равнище „предприятие“ според размера на предприятието 

Размер на предприятието към 
31.12.2011 г. 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

към 
31.12.2016 г. 

Голямо (над 250 наети лица) 247 305 289 275 261 229 
Средно (50-249 наети лица) 537 578 574 540 562 531 
Малко (10-49 наети лица) 876 949 937 900 898 789 
Микро (0-9 наети лица) 52 52 52 62 63 72 
* липсват данни 325 312 277 227 185 250 

Общо 2 037 2 196 2 129 2 004 1 969 1 871 
дял на липсващите данни 16,0% 14,2% 13,0% 11,3% 9,4% 12,2% 
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Приложение 6: 

Действащи КТД на равнище „предприятие“ според формата на собственост 

Собственост към 
31.12.2011 г. 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

към 
31.12.2016 г. 

Обществен сектор 1 785 1 916 1 872 1 765 1 727 1 631 

в т.ч. за администрация 117 110 105 114 120 115 

Частен сектор 252 280 257 239 242 240 
в т.ч. чуждестранни 
предприятия 58 74 78 73 74 69 

Общо 2 037 2 196 2 129 2 004 1 969 1 871 
 

Приложение 7: 
Дял на наетите лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“, 

спрямо наетите в страната – обществен и частен сектор 
  към 

31.12.2011 г. 
към 

31.12.2012 г. 
към 

31.12.2013 г. 
към 

31.12.2014 г. 
към 

31.12.2015 г. 
към 

31.12.2016 г. 
Наети лица, за които са в сила действащи КТД 

Обществен сектор 184399 217428 209880 204367 200448 186383 

Частен сектор 91851 114510 112321 115033 109359 101953 

Общо 276250 331938 322201 319400 309807 288336 
Наети лица, национално ниво 
Обществен сектор 562556 558445 563056 545768 532632 543706 

Частен сектор 1679932 1660273 1663347 1694776 1653982 1769884 

Общо 2242488 2218718 2226403 2240544 2186614 2313591 

Дял на наетите лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“, спрямо наетите в страната 

Обществен сектор 32,78% 38,93% 37,28% 37,45% 37,63% 34,28% 

Частен сектор 5,47% 6,90% 6,75% 6,79% 6,61% 5,76% 

Общо 12,32% 14,96% 14,47% 14,26% 14,17% 12,46% 
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Приложение 8: 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ по икономически дейности 

Икономически сектори 
(Номенклатура А21 на НСИ) 

към 
31.12.2011 г. 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

към 
31.12.2016 г. 

A Селско, горско и рибно стопанство 78 75 76 67 83 74 

B Добивна промишленост 16 18 20 16 17 19 
C Преработваща промишленост 133 153 137 130 129 134 
D Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

17 20 24 25 24 20 

E Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

41 46 48 43 46 45 

F Строителство 15 17 16 14 14 13 
G Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 27 23 17 15 15 13 

H Транспорт, складиране и пощи 37 43 41 39 44 41 

I Хотелиерство и ресторантьорство 10 11 13 12 9 8 

J Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

9 10 8 9 10 10 

K Финансови и застрахователни 
дейности 4 4 4 4 4 4 

L Операции с недвижими имоти 17 18 21 17 18 19 

M Професионални дейности и научни 
изследвания 38 36 32 42 33 32 

N Административни и спомагателни 
дейности 8 8 11 14 14 13 

O Държавно управление 119 112 112 122 128 124 

P Образование 1 073 1 171 1 125 1 023 985 889 
Q Хуманно здравеопазване и социална 
работа 288 322 317 300 293 300 

R Култура, спорт и развлечения 67 73 73 76 69 78 

S Други дейности 40 36 34 36 34 35 

Общо 2 037 2 196 2 129 2 004 1 969 1 871 
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Приложение 9: 
Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“ по 

икономически дейности 
Икономически сектори (Номенклатура 

А21 на НСИ) 
към 

31.12.2011 г. 
към 

31.12.2012 г. 
към 

31.12.2013 г. 
към 

31.12.2014 г. 
към 

31.12.2015 г. 
към 

31.12.2016 г. 

A Селско, горско и рибно стопанство 5 514 4 973 5 139 4 608 5 510 4 979 

B Добивна промишленост 9 700 9 955 10 455 15 653 15 296 15 319 

C Преработваща промишленост 56 008 71 587 65 121 65 755 64 395 57 461 

D Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

17 627 18 613 20 859 20 213 18 022 18 747 

E Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

14 532 16 492 17 455 15 945 17 850 16 359 

F Строителство 3 842 3 333 4 227 4 055 3 972 4 576 
G Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 1 511 1 396 1 120 1 090 1 103 934 

H Транспорт, складиране и пощи 25 477 29 383 21 212 20 494 20 052 20 920 

I Хотелиерство и ресторантьорство 633 4 293 4 126 3 750 3 824 1 044 

J Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

4 099 4 035 7 341 5 557 8 396 7 452 

K Финансови и застрахователни дейности 11 153 11 258 11 147 10 942 10 364 10 534 

L Операции с недвижими имоти 442 709 751 608 566 437 
M Професионални дейности и научни 
изследвания 3 266 4 117 3 696 4 741 3 421 3 591 

N Административни и спомагателни 
дейности 555 758 1 334 1 706 1 788 1 560 

O Държавно управление 38 881 43 240 46 068 51 408 42 094 37 914 

P Образование 47 482 58 951 58 929 52 099 53 050 48 659 
Q Хуманно здравеопазване и социална 
работа 31 397 44 027 37 875 34 007 35 120 33 287 

R Култура, спорт и развлечения 3 106 3 925 4 239 5 581 3 945 3 870 

S Други дейности 1 025 893 1 107 1 188 1 039 693 

Общо 276 250 331 938 322 201 319 400 309 807 288 336 
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Приложение 10: 

Действащи КТД на общинско равнище към 31.12.2016 г., по общински дейности и области 

Области Общини 
Общински дейности 

Образование Здравеопазване Социални 
услуги Култура Други 

дейности Общо 

Благоевград Кресна   1       1 

Бургас 

Камено 1         1 
Карнобат   1       1 
Несебър     1     1 
Поморие   1       1 
Созопол 1         1 

Варна 

Варна 1       2 3 
Девня 1         1 
Долни чифлик 1         1 
Провадия 1 1       2 

Велико Търново 
Велико Търново 1     1 1 3 
Горна Оряховица   1 1   1 3 
Свищов 1 1       2 

Видин Видин 1   1 1   3 
Димово 1         1 

Враца 
Враца   1 1     2 
Козлодуй 1         1 
Мездра   1   1   2 

Габрово 
Габрово   1       1 
Дряново   1       1 
Севлиево 1 1 1     3 

Добрич 
Балчик 1         1 
Генерал Тошево       1   1 
Добрич         1 1 

Кърджали 
Кирково   1       1 
Крумовград 1         1 
Кърджали 1 1 1     3 

Кюстендил Дупница   1       1 
Сапарева баня 1         1 

Ловеч 
Априлци 1         1 
Ловеч 1 1   1   3 
Троян   1       1 
Угърчин 1         1 

Монтана Лом 1   1     2 

Пазарджик 

Брацигово 1         1 
Велинград 1         1 
Пазарджик 1 1       2 
Ракитово   1       1 

Перник Перник 1         1 

Плевен 

Долна Митрополия   1       1 
Искър   1       1 
Плевен   2   1   3 
Червен бряг   1       1 

Пловдив 

Асеновград   1     1 2 
Карлово   1 1     2 
Пловдив 1 7       8 
Първомай 1         1 
Раковски   1       1 
Садово 1         1 
Сопот   1 1     2 
Стамболийски 1 1       2 

Разград Разград   1       1 

Русе 
Ветово 1         1 
Иваново       1   1 
Русе 1       1 2 
Сливо поле 1         1 
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Области Общини 
Общински дейности 

Образование Здравеопазване Социални 
услуги Култура Други 

дейности Общо 

Силистра 
Дулово 1         1 
Силистра   1 1 1   3 
Ситово 1         1 

Сливен Нова Загора         1 1 
Твърдица     1     1 

Смолян Неделино   1       1 
Чепеларе 1         1 

София (столица) Столична 1 1     1 3 

Стара Загора 

Гурково 1         1 
Казанлък 1 2   1   4 
Мъглиж 1 1       2 
Николаево 1         1 
Стара Загора 1 1 1 1   4 
Чирпан 1   1     2 

Търговище Попово 1 1       2 
Търговище 1 2       3 

Хасково 

Димитровград 1         1 
Ивайловград 1         1 
Тополовград   1       1 
Харманли   1       1 
Хасково 1 1       2 

Шумен 

Венец 1         1 
Върбица 1         1 
Смядово     1     1 
Хитрино 1         1 
Шумен 1 2 1     4 

Ямбол 
Елхово 1         1 
Стралджа   1       1 
Тунджа 1         1 
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Приложение 11: 

Действащи КТД на равнище „предприятие“ по регистрация в обхвата на отрасъл/бранш 

Наименование към 
31.12.2011 г. 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

към 
31.12.2016 г. 

Бранш Горско стопанство 66 66 67 59 71 63 

Бранш Тютюнева промишленост 4 3 2 2 3 3 

Бранш Птицевъдна промишленост       
Отрасъл Проучване, добив и преработка на 
минерални суровини 16 20 21 17 18 21 

Бранш Производство на захар и захарни изделия 3 4 3 4 6 6 
Бранш Производство на пиво и малц 3 4 3 4 4 4 

Бранш Дървообработваща и мебелна промишленост 3 2 4 3 3 2 

Бранш Целулозно-хартиена промишленост 2 2 2 2 2 2 
Бранш Металургия 4 4 3 3 3 3 

Бранш Енергетика 17 20 24 25 24 20 

Бранш Водоснабдяване 33 38 42 36 39 34 

Отрасъл Строителство 10 10 9 9 9 9 

Бранш Пътно строителство 5 7 7 5 5 4 

Бранш Търговия 15 13 9 10 10 8 

Отрасъл Транспорт 37 43 41 39 44 41 

Бранш Туризъм 11 12 14 13 10 8 

Отрасъл Здравеопазване 288 322 317 300 293 300 

Отрасъл Образование 1 073 1 171 1 125 1 023 985 889 

Бранш музикално-сценични изкуства и Бранш Театър 21 19 22 19 17 17 

Бранш Библиотечно дело 17 19 16 19 16 20 

Бранш Футбол 5 3 2 2 2 3 

Бранш Текстилна промишленост 7 8 7 7 6 6 

Бранш Трикотажна промишленост    1 1 1 

Бранш Фуражна промишленост       
Бранш електротехническа и електронна 
промишленост 15 15 14 15 14 14 

Отрасъл Машиностроителни и металообработващи 
дейности 34 45 41 36 34 38 

Бранш Музеи и художествени галерии 24 32 32 38 36 39 

Бранш Селскостопанска академия 30 25 21 29 23 22 

Общо 1 743 1 907 1 848 1 720 1 678 1 577 
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Приложение 12: 
Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“, в обхвата на 

отрасъл/бранш 

Наименование към 
31.12.2011 г. 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

към 
31.12.2016 г. 

Бранш Горско стопанство 2 773 2 528 2 665 2 363 2 939 2 475 
Бранш Тютюнева промишленост 1 816 1 791 1 475 638 1 584 1 578 
Бранш Птицевъдна промишленост       
Отрасъл Проучване, добив и преработка на 
минерални суровини 9 700 10 254 10 569 15 842 15 485 16 931 

Бранш Производство на захар и захарни изделия 894 2 819 2 211 2 901 2 949 1 268 

Бранш Производство на пиво и малц 1 664 2 149 1 843 1 675 1 675 1 992 
Бранш Дървообработваща и мебелна 
промишленост 1 031 924 1 254 974 976 327 

Бранш Целулозно-хартиена промишленост 620 1 011 1 001 1 008 999 999 
Бранш Металургия 3 431 3 431 2 649 3 052 2 956 2 956 

Бранш Енергетика 17 627 18 613 20 859 20 213 18 022 18 747 

Бранш Водоснабдяване 12 922 14 886 15 588 13 975 15 536 13 836 

Отрасъл Строителство 923 643 1 466 1 713 1 584 1 697 

Бранш Пътно строителство 2 919 2 690 2 761 2 342 2 388 2 879 

Бранш Търговия 1 150 1 074 902 874 930 750 

Отрасъл Транспорт 25 477 29 383 21 212 20 494 20 052 20 920 

Бранш Туризъм 662 4 293 4 126 3 750 3 824 1 044 

Отрасъл Здравеопазване 31 397 44 027 37 875 34 007 35 120 33 287 

Отрасъл Образование 47 482 58 951 58 929 52 099 53 050 48 659 
Бранш музикално-сценични изкуства и Бранш 
Театър 1 378 1 491 1 819 1 809 1 745 1 621 

Бранш Библиотечно дело 827 1 132 982 1 098 914 957 

Бранш Футбол 121 91 74 74 71 81 

Бранш Текстилна промишленост 2 191 2 718 2 523 2 616 2 600 2 259 

Бранш Трикотажна промишленост    307 297 297 
Бранш Фуражна промишленост       

Бранш електротехническа и електронна 
промишленост 4 215 4 515 4 586 3 994 4 092 3 314 

Отрасъл Машиностроителни и 
металообработващи дейности 17 236 26 879 24 911 25 268 24 736 20 767 

Бранш Музеи и художествени галерии 1 270      

Бранш Селскостопанска академия 2 014 1 917 1 744 2 291 1 484 1 564 

Общо 191 740 239 910 225 135 217 572 218 128 203 036 
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Приложение 13: 

Действащи КТД на равнище „предприятие“ по административни области 

Области към 
31.12.2011 г. 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

към 
31.12.2016 г. 

Благоевград 29 47 56 37 44 35 

Бургас 79 119 143 135 123 128 

Варна 79 101 104 96 98 81 

Велико Търново 110 101 108 104 111 102 

Видин 50 49 43 36 39 31 

Враца 94 91 86 85 87 82 

Габрово 70 80 74 70 70 65 

Добрич 131 142 131 132 128 131 

Кърджали 41 45 41 36 35 37 

Кюстендил 26 40 36 31 34 30 

Ловеч 52 60 64 65 61 70 

Монтана 54 67 60 67 65 58 

Пазарджик 69 64 64 53 53 53 

Перник 13 22 28 23 19 22 

Плевен 27 57 55 52 50 44 

Пловдив 164 181 175 160 154 155 

Разград 21 20 24 22 18 13 

Русе 82 85 77 70 69 69 

Силистра 31 28 27 21 21 22 

Сливен 57 58 50 44 43 39 

Смолян 54 58 49 48 50 45 

София 68 57 60 61 55 49 

София (столица) 229 227 216 214 211 199 

Стара Загора 167 166 161 154 144 135 

Търговище 38 32 31 27 27 30 

Хасково 80 78 69 66 60 57 

Шумен 88 84 65 71 74 64 

Ямбол 34 37 32 24 26 25 

Общо 2037 2 196 2 129 2 004 1 969 1 871 
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Приложение 14: 

Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“ по 
административни области 

Области към 
31.12.2011 г. 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

към 
31.12.2016 г. 

Благоевград 10 735 9 338 9 605 6 334 7 108 7 066 

Бургас 9 532 13 213 15 792 13 934 12 351 11 821 

Варна 14 770 23 941 22 994 20 657 20 434 18 734 

Велико Търново 10 405 10 589 9 807 11 002 10 818 9 698 

Видин 1 398 1 517 1 412 1 151 1 163 1 086 

Враца 9 473 9 477 8 523 8 768 9 328 9 061 

Габрово 6 165 10 957 10 103 9 599 8 583 8 264 

Добрич 4 830 8 887 9 478 9 080 7 640 4 059 

Кърджали 3 339 4 679 3 881 3 852 3 572 3 824 

Кюстендил 3 531 7 545 8 196 6 674 5 881 5 953 

Ловеч 5 759 6 548 7 103 6 941 5 779 4 913 

Монтана 2 090 3 435 3 007 2 722 2 309 2 078 

Пазарджик 6 511 6 574 6 826 6 265 6 083 4 798 

Перник 2 872 4 309 4 551 3 969 1 101 2 357 

Плевен 3 529 7 930 9 032 6 477 4 807 7 345 

Пловдив 23 264 24 493 27 117 24 161 28 119 25 140 

Разград 2 821 2 938 2 813 2 612 2 374 1 730 

Русе 6 730 8 228 8 149 5 077 5 763 6 768 

Силистра 3 277 3 682 3 748 2 839 2 881 3 040 

Сливен 6 701 8 052 7 822 5 064 4 853 5 150 

Смолян 4 711 5 966 5 519 4 292 4 434 3 178 

София 8 734 8 124 6 770 8 072 7 182 6 605 

София (столица) 81 132 94 670 88 124 101 794 101 025 93 267 

Стара Загора 22 755 25 041 22 569 28 696 28 818 26 424 

Търговище 5 042 4 626 4 985 4 765 4 402 3 744 

Хасково 4 649 4 313 3 679 4 573 3 368 2 637 

Шумен 9 250 9 515 7 103 7 469 7 693 7 804 

Ямбол 2 245 3 351 3 493 2 561 1 938 1 792 

Общо 276 250 331 938 322 201 319 400 309 807 288 336 
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Приложение 15: 

АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ В РАЗДЕЛ 
„ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ“ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КЪМ 

31.12.2016 Г. КТД В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

Чрез КТД се определят основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен 
характер, както и периодичността на тяхното изплащане, по аналогия с чл.66, ал.1, т.7 КТ относно 
съдържанието на индивидуалните трудови договори. В чл. 107м от КТ е дефинирано, че размерът 
на индивидуалните трудови възнаграждения зависи от разпоредбите на трудовото 
законодателство, колективния трудов договор и вътрешните правила за работната заплата на 
предприятието. По-важните нормативни изисквания по отношение на трудовите възнаграждения 
се съдържат в Глава дванадесета от Кодекса на труда (чл.242–чл.272 КТ) и Наредбата за 
структурата и организацията на работната заплата. В настоящия раздел са анализирани 
договорености от раздел Трудови възнаграждения в действащите КТД на равнище „предприятие“ 
в област Кърджали към 31.12.2016 г., в т.ч.: 

- Договорен размер на минималната работна заплата (МРЗ); 

- Договорена процедура за повишаване на МРЗ; 

- Договорености по чл.245 от КТ; 

- Договорен размер на допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за: 

- трудов стаж и професионален опит; 
- извънреден труд; 
- нощен труд; 
- време на разположение на работодателя; 

- Договорено ДТВ за резултати от труда; 

- Договорена роля на синдикатите при определяне на ДТВ за резултати от труда. 

1. Договорена минимална работна заплата 
Според нормативната уредба в България, държавата регулира минималните трудови 

възнаграждения и обезщетения – чл.244 КТ. Ежегодно във връзка с консултациите на социалните 
партньори относно повишаването на доходите и жизненото равнище в рамките на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество се обсъжда размера на МРЗ в страната. В Националната 
стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 се приема, че 
периодичното актуализиране на МРЗ гарантира запазване и умерено увеличаване на 
покупателната й способност, което е особено важно за голяма част от работещите и техните 
семейства. С Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 375 от 28.12.2015 г. е определен 
размер на МРЗ за страната от 420 лв. от 1 януари 2016 г. 

На Фигури 1а–1г е показана структурата на договореностите за МРЗ и тяхното 
разпределение. Страните по действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. са договорили 
размер на МРЗ за предприятието в 24 КТД, или 64.9% от случаите. В индустрията и селското 
стопанство във всички КТД има договорености относно размера на МРЗ. Над 2/3 е делът на КТД, 
в които е договорен размер на МРЗ за предприятието в групите икономически дейности  „търговия, 
транспорт, туризъм и услуги“ и „здравеопазване“. В дейност „образование“ делът на КТД, които 
съдържат договорености за МРЗ, е 46%, докато най-нисък е делът на КТД с клаузи относно МРЗ в 
държавната администрация - 1/3, а в дейност „култура“ няма постигната договореност относно 
МРЗ. Постигнатата договореност относно МРЗ е с най-висок процент (75%) в средните 
предприятия, следвани от големите (66.7%) и малките (60.9%). 
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Фиг.1а,1б,1в,1г 
Договореност относно МРЗ в действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. 

Брой КТД Договореност по групи икономически дейности 

  
Договореност по форма на собственост Договореност според размера на предприятията 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

На Фигури 2а-2в е показано разпределението на действащите КТД в област Кърджали към 
31.12.2016 г. според наличието или отсъствието на договореност относно МРЗ в предприятията. 

Фиг.2а,2б,2в 
Структура на действащите към 31.12.2016 г. КТД в област Кърджали според 

договореностите относно МРЗ (процентна визуализация) 
По групи икономически дейности По основна икономически сектори Според размера на предприятията 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Прави впечатление, че в област Кърджали страните по действащите КТД към 31.12.2016 г. 
от всички предприятия от частния сектор са договорили МРЗ. В обществения сектор такава 
договореност има в 58.1% от КТД. В близо 2/3 от КТД на малките и големите предприятия, както 
и в ¾ от средни предприятия, съществуват договорености относно размера на МРЗ. Тук е важно 
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да се подчертае, че липсата на договорености относно размера на МРЗ в КТД на равнище 
„предприятие“ показва, че страните по него са приели, че определеният съгласно чл.244, т.1 КТ 
действащ размер на МРЗ за страната, се явява и МРЗ за съответното предприятие. 

Договореностите в КТД относно размера на МРЗ за предприятието дефинират този размер 
по различни начини, в зависимост от волята на страните. Различното определяне на МРЗ за 
предприятието съществено затруднява сравненията на постигнатите договорености в КТД по 
групи икономически дейности, териториално разположение и др. В КТД на равнище 
„предприятие“ се среща определянето на МРЗ за групи професии или категории персонал като 
коефициент към договорена база – напр. МРЗ за страната или за отрасъл/бранш, или фиксиран 
размер в лева. Договореностите относно размерите на основните работни заплати, диференцирани 
според квалификацията на работниците и служителите, не могат да бъдат пряко сравнявани, 
поради наличието на различни подходи в тяхното определяне. В някои КТД се посочва 
диференциация на база степен на образование, в други КТД се посочват деветте категории 
персонал, съгласно Закона за бюджета на ДОО, по които се договарят минималните осигурителни 
доходи, в трети КТД се посочват конкретни длъжности в предприятието, като за тях се посочва 
съответно МРЗ, а в четвърти се прави препратка към Вътрешните правила за организация на 
работната заплата. Тези различия при договарянето на МРЗ в КТД на равнище „предприятие“ 
правят на този етап невъзможно прякото сравнение на договореностите за МРЗ в КТД в 
териториален аспект, най-вече поради разликата в групите работници и служители, за които се 
договаря МРЗ в различните по дейност предприятия, както и диференциацията на факторите, 
които влияят върху договореното минимално възнаграждение. Тази трудност може да бъде 
преодоляна при анализи на договореното равнище на МРЗ в сходни предприятия, напр. учебни 
или здравни заведения, индустриални предприятия, административни структури, където са 
обособени относително близки групи работници и служители, т.е. този елемент от анализа по-
скоро е приложим при анализи на КТД от отрасъл/бранш. 

В действащите КТД на равнище „предприятие“ в област Кърджали към 31.12.2016 г. могат 
да се разграничат основно три начина на определяне на размера на МРЗ за предприятието. МРЗ се 
договаря като определена сума в лева, като коефициент към МРЗ за страната, или като коефициент 
към МРЗ за отрасъл/бранш. Договорен размер на МРЗ като стойност в лева присъства в 7 КТД, т.е. 
по-малко от 1/3 от действащите КТД, в които страните са договорили МРЗ. Този начин на 
договаряне на МРЗ в предприятията чрез КТД се среща по принцип в две разновидности – като 
договореност относно МРЗ за предприятието, и/или като договореност относно МРЗ за определени 
категории персонал и длъжности, като най-често за длъжности без специална квалификация, се 
договаря МРЗ за страната. На Фигура 3 е показано разпределението на действащите КТД в област 
Кърджали към 31.12.2016 г. според начина на договаряне на МРЗ. 

Фиг.3 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ според начина на определяне на размера 

на МРЗ в област Кърджали към 31.12.2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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Независимо от начина за определяне на размера на МРЗ – като сума в лева или като 
коефициент към МРЗ за страната, или като коефициент към МЗ за отрасъл/бранш (каквито случаи 
няма в действащите към 31.12.2016 г. КТД в област Кърджали), по важният въпрос е дали 
договореният размер чрез КТД е по-висок от определеният с ПМС № 375/28.12.2015 г. от 420 лева, 
който размер действа като нормативно установен към 31.12.2016 г. На Фигури 4а-4г е показана 
структурата на действащите към 31.12.2016 г. в област Кърджали КТД, с които е договорен по-
висок размер на МРЗ от установената за страната. 

След съответните изчисления, от 37 предприятия с действащи КТД в област Кърджали към 
31.12.2016 г., в 33 от тях, представляващи 89.2% относителен дял, МРЗ за предприятието е на 
равнището на МРЗ за страната. В 4 предприятия с действащ КТД към 31.12.2016 г., с относителен 
дял от 10.8%, е договорен действащ към 31.12.2016 г. по-висок размер на МРЗ за предприятието, 
отколкото нормативно установения с ПМС №375 от 28.12.2015 г. размер от 420 лева. От тях в 1 
КТД по-високият размер на МРЗ е договорен като сума в лева, а в 3 КТД – като коефициент към 
МРЗ за страната. На Фигура 4а-4г са представени графично стойностите на договорените размери 
на МРЗ с действащите КТД към 31.12.2016 г. в област Кърджали, по-високи от МРЗ за страната. 
1/2 (50%) от предприятията, в които с КТД са договорени по-високи размери на МРЗ от тази за 
страната, са големи предприятия от индустрията в частния сектор. Същото съотношение е налице 
и при малките спрямо големите предприятия с действащи КТД. В 3 групи икономически дейности 
е договорен по-висок размер на МРЗ от този за страната – „индустрия“, „търговия, транспорт, 
туризъм и услуги“ и „образование“, като индустрията заема на-голям дял – 50%. 

Фиг.4а,4б,4в,4г 
Действащи КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. с договорена МРЗ, по-висока от 

установената с ПМС № 375/28.12.2015 г. стойност от 420 лв. 
Брой КТД По групи икономически дейности 

  
По форма на собственост Според размера на предприятията 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Средният размер на договорената МРЗ с действащите към 31.12.2016 г. КТД в област 
Кърджали е 503.00 лева, което представлява 19.8% увеличение, спрямо действащата към този 
период МРЗ за страната от 420 лева. Независимо от факта, че действащите в област Кърджали към 
31.12.2016 г. КТД на равнище „предприятие“, с които е договорена по-висока от МРЗ за страната, 
са 16.7% от тези, които са договорили МРЗ, и 10.8% от всички действащи КТД на това равнище 
към 31.12.2016 г., работниците и служителите, за които тези КТД са в сила, съставляват над ¼ 
(25.4%) от всички наети лица, обхванати от действието на действащите КТД. Най-високата 
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стойност на договорената МРЗ е 588 лева, а най-ниската – 462 лева, както е визуализирано на 
Фигура 5. 

Фиг.5 
Стойност в лева на договореният по-висок размер на МРЗ в 

действащите КТД към 31.12.2016 г. над нормативно установената 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

2. Договорена процедура за повишаване на МРЗ 
В 13.5% от КТД на равнище „предприятие“, действащи в област Кърджали към 31.12.2016 

г., има предвидена процедура за повишаване на МРЗ. Процедурата предполага преразглеждане на 
договореното равнище на МРЗ в зависимост от фактори като инфлация, производителност на 
труда, финансово-икономическите възможности на предприятието, промяна в нормативните 
условия. На Фигури 6а-6г е показана структурата на договореностите за процедурата за 
повишаване на МРЗ в действащите КТД към 31.12.2016 г. в област Кърджали. 

Фиг.6а,6б,6в,6г 
КТД с договореност относно процедурата за повишение на МРЗ в 

действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. 
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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Най-висок относителен дял от действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г., в 
които има предвидена процедура за повишаване на МРЗ, са КТД в селското стопанство, в 
обществения сектор и малките предприятия. Договорена е процедура в ½ от действащите КТД в 
селското стопанство, в 1/3 от КТД в търговията, транспорта, туризма и услугите, и в 16.6% от КТД 
в индустрията. В КТД на предприятия от частния сектор такава договореност има в 16.7% от 
всички, докато в обществения сектор този дял е по-малък – 12.9%. По-често с КТД се договаря 
процедура за повишаване на МРЗ в големите предприятия (16.7%), отколкото в средните (13%) и 
малките (12.5%). 

3. Договорености по чл.245 КТ 
Неизплатените или забавени заплати в страната са най-често срещаната причина за 

възникване на колективни трудови спорове през последните години. В чл.245, ал.1 КТ е 
установено, че при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или 
служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното 
му трудово възнаграждение, но не по-малко от МРЗ за страната. В ал.2 е предвидено, че разликата 
до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително 
заедно със законната лихва. На Фигури 7а-7г е показана структурата на действащите КТД в област 
Кърджали към 31.12.2016 г. според договореностите за прилагането на чл.245 КТ. Такива 
договорености се съдържат в над 1/3 (35.1%) от действащите КТД в област Кърджали към 
31.12.2016 г. 

Фиг.7а,7б,7в,7г 
Структура на КТД с договореност относно гарантиране изплащането на 

трудовите възнаграждения по чл.245 в област Кърджали към 31.12.2016 г. 
КТД с постигнати договорености По групи икономически дейности 
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

С изключение на един КТД от дейност „Държавна администрация“, всички останали 
дейности в област Кърджали, в които има договорености относно прилагането на чл.245 КТ, са от 
реалния сектор на икономиката – в селското стопанство, индустрията, търговията, транспорта, 
туризма и услугите. Всички действащи към 31.12.2016 г. КТД в предприятия от частния сектор 
съдържат договорености по чл.245 КТ, докато в обществения сектор относителният им дял е по-
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малък от ¼ (22.6%). В ½ от КТД на големите предприятия, в 37.5% от средните и в 30.4% от 
малките предприятия се съдържат договорености по чл.245 КТ. На Фигура 8 е визуализиран броят 
и относителният дял на договореностите относно прилагането на чл.245 КТ. 

Фиг.8 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ с договорености по чл.245 КТ 

по вид в област Кърджали към 31.12.2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Броят на договореностите по чл.245 КТ, съдържащи се в анализираните КТД към 
31.12.2016 г., е по-голям от броя на КТД, тъй като в няколко КТД има повече от една договореност, 
отнасяща се до прилагането на чл.245 КТ. Страните по действащите КТД в област Кърджали към 
31.12.2016 г. са договорили  групи условия, свързани с прилагането на чл.245 КТ, касаещи 
различни аспекти на гарантирането на изплащането на възнагражденията на работниците и 
служителите. Такива са напр. работодателят да осигурява информация за дължимите суми към 
всеки работник и служител, както и за невнесените осигурителни и здравни вноски; намалението 
на възнагражденията да се прилага за целия списъчен състав. Съществена договореност е и 
определянето на датата на месечно изплащане на заплатите, съобразно която следва да се 
изчислява забавянето на заплатите и олихвяването на дължимите суми със законната лихва, както 
и договореностите за провеждане на преговори във връзка с прилагането на чл.245 КТ. 

Най-висок относителен дял заемат договореностите за срока на действие на прилагането 
на чл.245 КТ - 31.3% от всички договорености, и 38.5% от КТД с постигнати договорености по 
този член. В един КТД (обществен сектор, голямо предприятие) този срок е определен на два 
месеца, а в останалите 4 случая (частен сектор, в две големи предприятия, средно и малко) - на три 
месеца. 

Важно място в договореностите относно условията за прилагане на чл.245 КТ заема базата 
за определяне на намаленото възнаграждение и неговия процент. В два КТД – 15.4% от КТД с 
договорености по чл.245 КТ, съответно от частния и обществения сектор, голямо и малко, 
гарантираният размер на изплащане на възнагражденията, в случай на прилагане на чл.245 КТ, е 
договорен да бъде не по-малък от МРЗ за предприятието, а не както е посочено в чл. 245 КТ – МРЗ 
за страната.  

При сравнителния анализ с договорената с КТД МРЗ за предприятието е установено, че в 
първия случай тя е по-висока с 1.4 от МРЗ за страната, а в другия – с 1.1, което показва, че средният 
размер на минималният договорен гарантиран размер на изплащане на възнагражденията в случай 
на прилагане на чл.245 КТ е с 25% по-висок от МРЗ за страната. Анализът показва също, че в 
действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г., в които страните са постигнали 
договореност по чл.245 КТ, отсъства договореност за по-висок процент от нормативно 
установения от 60% спрямо брутното трудово възнаграждение. 
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Фиг.9а,9б,9в 

Действащите към 31.12.2016 г. КТД в област Кърджали по вид договорености над 
минимално установените в чл.245 КТ 

По вид Относно срока на действие на 
прилагането на чл.245 КТ (месеци) 

Относно основата за определяне 
(коефициент към МРЗ за страната) 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

4. Договорени допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ) 

Допълнителните трудови възнаграждения се определят в съответствие с Наредбата за 
структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при спазване на разпоредбата на 
чл.14, който предвижда с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата 
или с индивидуален трудов договор да могат да се определят по-високи размери на 
допълнителните трудови възнаграждения, определени с НСОРЗ. 

 ДТВ за трудов стаж и професионален опит 

С ПМС №147/29.06.2007 г., на основание чл.244, т.2 КТ, е определен минимален размер от 
0.6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. С чл.12 от Наредбата за 
структурата и организацията на работната заплата се уреждат въпросите, свързани с условията и 
размера на ДТВ за трудов стаж и професионален опит. Предвидена е възможност с КТД на 
браншово равнище да се определя минималния размер на ДТВ за трудов стаж и професионален 
опит за съответния бранш, а конкретния размер да се определя в КТД и/или ВПРЗ в предприятието 
и в индивидуалния трудов договор. Договарянето чрез КТД на равнище „предприятие“ на ДТВ за 
трудов стаж и професионален опит е сред най-често срещаните договорености между страните. 

В 30 КТД, което съставлява 81.1% от всички действащи КТД в област Кърджали към 
31.12.2016 г., страните са договорили минимален размер на ДТВ за трудов стаж и професионален 
опит за предприятието. В 4 КТД (10.8%) от тях размера на ДТВ за трудов стаж и професионален 
опит е договорен на равнището на установения с ПМС№147/29.06.2007 г. минимален размер от 
0.6 на сто за всяка година. Така от действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. в 26 от 
тях, съставляващи повече от 2/3 (70.3%), има постигнати договорености за по-висок от нормативно 
установения размер на ДТВ за трудов стаж и професионален опит. На Фигури 10а-10г са 
представени графично действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. според 
постигнатите договорености над нормативно определения от 0.6 на сто ДТВ за трудов стаж и 
професионален опит. 
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Фиг.60а,60б,60в,60г 
Структура на КТД с договореност относно ДТВ за трудов стаж и професионален 

опит над минимално установените в област Кърджали към 31.12.2016 г. 
ДТВ на равнището и над равнището на установения минимум По групи икономически дейности 

  
По форми на собственост По големина на предприятията 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Най-често срещаният договорен по-висок размер на ДТВ за трудов стаж и професионален 
опит в действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. е едно на сто, като тази договореност 
присъства в 96.2% от всички КТД, с които е договорен по-висок размер. Само в един от тези КТД 
договореният размер е 1.2 на сто (образование, обществен сектор, средно предприятие). На Фигури 
11а-11в е показана структурата на договореностите относно ДТВ за трудов стаж и професионален 
опит в действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. 

Фиг.11а,11б,11в 
Действащите към 31.12.2016 г. КТД в област Кърджали според размера на ДТВ за 

трудов стаж и професионален опит 
По групи икономически дейности По основна икономически сектори Според размера на предприятията 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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Договореният по-висок процент от нормативно определения на ДТВ за трудов стаж и 
професионален опит в действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. се съдържа във 
всички КТД в селското стопанство, здравеопазването и културата, и доминира (76.9%) в 
образованието. Договореностите за по-висок размер на ДТВ от минимално нормативно 
установеният преобладават в обществения сектор, средните и малките предприятия. Следва да се 
отбележи, че от общо действащи в държавната администрация към 31.12.2016 г. в област 
Кърджали 3 КТД, в 1 КТД се съдържат договорености относно ДТВ за трудов стаж и 
професионален опит, които не са съобразени с измененията и допълненията на ЗДСл и КТ, 
действащи от 01 юли 2012 г. (чл.67, ал.7 ЗДСл и чл.107а, ал.13 КТ). Средният размер на 
договорения процент ДТВ за трудов стаж и професионален опит над нормативния минимум от 0.6 
на сто в действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. е 1.0076%. 

 Зачитане на трудовият стаж, когато той не е при същия работодател 
Този тип договореност касае условията, при които работодателят зачита трудовия стаж на 

работниците и служителите, който не е при същия работодател. Зачитането на трудовия стаж е 
пряко свързано с определянето на ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит. 
Договореността се основава на разпоредбите на чл.12, ал.5 от Наредбата за структурата и 
организацията на работната заплата. На Фигури 12а-12г са представени действащите КТД към 
31.12.2016 г. в област Кърджали с постигната договореност относно условията на зачитането на 
трудовия стаж, когато той не е при същия работодател, както и структурата им по групи 
икономически дейности, основни икономически сектори и големина на предприятията. 

Конкретните условия, при които се зачита сходният характер на работата, са договорени в 
близо 1/3 (29.7%) от действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. КТД с договорено 
зачитане на трудовия стаж, придобит при друг работодател, са основно в образованието и селското 
стопанство, съставляващи съответно 46% и 36.4%. КТД в индустрията, търговията, транспорта, 
туризма и услугите заемат процентен относителен дял от 18% сред всички КТД, в които има 
договорености относно зачитането на трудовия стаж при друг работодател. Във всички КТД от 
дейност “селско стопанство“ в област Кърджали присъстват такива договорености, както и в близо 
половината в КТД в образованието, търговията, транспорта, туризма и услугите, както и в 
обществения сектор. В структурата на действащите КТД в област Кърджали по форма на 
собственост, договореностите за зачитане на трудовия стаж, който не е при същия работодател, 
присъстват практически изцяло в обществения сектор - в 90.9%. Структурата на КТД по размер на 
предприятията показва, че такива договорености се срещат предимно в малките и средни 
предприятия – съответно 63.6% и 27% от всички. Клаузи, уреждащи признаването на трудовия 
стаж при друг работодател в частния сектор и големите предприятия се срещат относително рядко 
- в 9.1% от КТД. 

Фиг.12а,12б,12в,12г 
Структура на КТД с договореност относно условията на зачитането на трудовия 

стаж, когато той не е при същия работодател в област Кърджали към 31.12.2016 г. 
Брой КТД и относителен дял По групи икономически дейности 
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По форми на собственост По големина на предприятията 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

 ДТВ за извънреден труд 
С чл.262 КТ е определено, че положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, 

уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 

1. 50 на сто - за работа през работните дни; 
2. 75 на сто - за работа през почивните дни; 
3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници; 
4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време. 

По-висок размер от нормативно определените проценти на ДТВ по чл.262 КТ е договорен 
в 5 КТД (13.9%) от действащите в област Кърджали към 30.06.2016 г. - за работа през почивните 
дни и през дните на официалните празници. По-високият размер на ДТВ за работа през почивните 
дни е определена между страните на 85%, или е постигнато увеличение от 10 процентни пункта, а 
по-високият размер на ДТВ за работа през дните на официални празници е договорен в 4 КТД 
(80%) на 120 на сто, а в 1 КТД (20%) – на 150 на сто. На Фигури 13а-13в са представени графично 
действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. според договорения размер над 
нормативно определения, на ДТВ по чл.262 КТ. 

Фиг.13а,13б,13в 
Действащи към 31.12.2016 г. КТД в област Кърджали според размера на ДТВ за 

извънреден труд през почивните дни 
Брой КТД По групи икономически дейности Според размера на предприятията 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Същата е структурата на действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г., в които 
има договорен процент на ДТВ за извънреден труд в дните на официални празници. В 
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изследваните КТД няма постигнати договорености над минимално установените в чл.262 КТ 
относно ДТВ за извънреден труд в работните дни и при сумирано изчисляване на работното време. 

На Фигура 14 е показан размерът на договореностите над минимално установените в чл.262 
КТ. 

Фиг.14 
Размер на договореностите по чл.262 КТ над нормативно установените в 

действащите КТД на равнище „предприятие“ в област Кърджали към 
31.12.2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

 ДТВ за нощен труд  
В чл.261 КТ е предвидено положеният нощен труд да се заплаща с увеличение, уговорено 

от страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, определени от 
Министерския съвет. Този вид ДТВ е установен като минимален размер с чл.8 от Наредбата за 
структурата и организацията на работната заплата, където е посочено, че за всеки отработен нощен 
час или за част от него между 22:00 ч. и 6:00 ч. на работниците и служителите се заплаща ДТВ за 
нощен труд в размер не по-малък от 0.25 лв. 

На Фигури 15а-15г са представени графично действащите КТД в област Кърджали към 
31.12.2016 г. според постигнатите договорености, и според договорения размер над нормативно 
определения на ДТВ за нощен труд по чл.261 КТ. 

Фиг.15а,15б,15в,15г 
Структура на действащите КТД с договореност относно ДТВ по чл.261 КТ в 

област Кърджали към 31.12.2016 г. 
ДТВ на равнището и над установения минимум По групи икономически дейности 
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По основни икономически сектори По големина на предприятията 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Договорен по-висок размер от нормативно установеният 0.25 лв./час има в 11 или 29.7% 
от действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. Договорености относно ДТВ за нощен 
труд в по-висок размер от нормативно установения има във всички групи икономически дейности, 
с изключение на културата, като в селското стопанство тези договорености са постигнати в 100% 
от действащите КТД. Постигнатите договорености относно ДТВ за нощен труд са повече в 
обществения сектор – 81.8% срещу 18.2 в частния, както и в малките предприятия – 63.6%, срещу 
18.2% в големите и малките. На Фигура 16 е представен размерът на договореното ДТВ за нощен 
труд над минимално установеният. Средният размер на договореното с КТД по-високо от 
нормативно установеното ДТВ за нощен труд е 0.48 лв./час, или близо 2 пъти по-голямо от 
установения с Наредбата минимум. Медианната стойност на по-високо договореното с 
действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. ДТВ за нощен труд е 0.50 лв./час, при 0.30 
лв./час минимум и 1.00 лв./час – максимум.  

Фиг.16 
Размер на договореностите по чл.261 КТ над нормативно установените в 

действащите КТД на равнище „предприятие“ в област Кърджали към 31.12.2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

 ДТВ за време на разположение на работодателя 
С чл.10 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, 

че за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя, и се 
намира извън територията на предприятието в място, уговорено между тях, се заплаща 
допълнително трудово възнаграждение за всеки час или за част от него в размер не по-малък от 
0.10 лв. На Фигури 17а-17г са представени графично действащите КТД в област Кърджали към 
31.12.2016 г. според постигнатите договорености, и според договорения размер над нормативно 
определения на ДТВ за време на разположение. 
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Фиг.17а,17б,17в,17г 
Структура на действащите КТД с договореност относно ДТВ за време на 

разположение в област Кърджали към 31.12.2016 г. 
КТД на равнището и над нормативния минимум По групи икономически дейности 

  
По основни икономически сектори По големина на предприятията 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Делът на действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г., в които страните са 
договорили по-висок размер от нормативния минимум на ДТВ за време на разположение на 
работодателя е 16.2%. Сред групите икономически дейности, в които са договорени по-високи от 
нормативно установените ДТВ за време на разположение в действащите КТД към 31.12.2016 г. в 
област Кърджали, най-висок относителен дял заема селското стопанство с 66.7% дял. В 
обществения сектор по-високи договорени размери от минимално нормативно установените има 
в над 80% от КТД, докато в частния сектор те са 16.7%. КТД в малките предприятия, в които са 
договорени по-високи размери на ДТВ за време на разположение, съставляват 2/3, следвани от КТД 
в средните и големите предприятия с 16.7% дял. Средният размер на договореното с действащите 
КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. по-високо от нормативно установеното ДТВ за време на 
разположение е 0.55 лв./час, което е над 4 пъти повече от минимума. Медианната стойност на по-
високо договореното ДТВ за време на разположение е 0.55 лв./час, при 0.36 лв./час минимум на 
договорения по-висок размер, и 0.59 лв./час максимална стойност на договореното над нормативно 
установения минимум. Размерите на договореното по-високо от минимума ДТВ за време на 
разположение са показани на Фигура 18. 

Фиг.18 
Размер на договореностите относно ДТВ за време на разположение над нормативно 

установените в действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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 ДТВ за работа при тежки или специфични условия на труд 
Тези ДТВ са с основание чл.13, ал.1, т.2 НСОРЗ, и са за промени в условията на труд с 

временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване, и в други 
условия, увреждащи здравето на работника. В 5 (13.5%) от действащите КТД в област Кърджали 
КТД към 31.12.2016 г. е договорено такова ДТВ. На Фигури 19а-19в е показана структурата на тези 
КТД. Договорените ДТВ за работа при тежки или специфични условия на труда са в 
здравеопазването (60%), образованието и услугите – по 20%, изцяло в обществения сектор, и в 
малките - 2/3, и средни (1/3) предприятия. 

Фиг.19а,19б,19в 
Действащи към 31.12.2016 г. КТД в област Кърджали според размера на ДТВ за 

работа при тежки или специфични условия на труд 
Брой КТД По групи икономически дейности Според размера на предприятията 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

 ДТВ за постигнати резултати от труда 
Съгласно чл.13, ал.1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, 

с КТД, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор може да се 
определи ДТВ за постигнати резултати от труда - текущо, за година или за друг период. Много 
често в КТД ДТВ за постигнати резултати характеризира прилагането на премиално-бонусна 
система за заплащане на труда, и се обвързва с нея. Прилагането на тези системи за заплащане на 
труда води до изплащане на ДТВ за постигнати резултати на работниците и служителите под 
формата на премии за производствени резултати по предварително определени показатели за 
ефективност. За формирането на тези ДТВ се определят критерии за формиране на персонални 
стимули, често по групи професии, производствени звена, както и индивидуално. На Фигури 20а-
20г са представени графично действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. според 
постигнатите договорености относно ДТВ за постигнати резултати от труда. 

Фиг.20а,20б,20в,20г 
Структура на действащите КТД с договореност относно ДТВ за постигнати 

резултати от труда в област Кърджали към 31.12.2016 г. 
ДТВ за постигнати резултати от труда По групи икономически дейности 
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По основни икономически сектори По големина на предприятията 

  
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Броят на действащите КТД към 31.12.2016 г. в област Кърджали, с които има предвидено 
ДТВ за постигнати резултати от труда е 25, което съставлява над 2/3 от всички. Сред КТД по 
групите икономически дейности, в които е договорено ДТВ за постигнати резултати, най-голям 
дял заема образованието (48%), следвани от селското стопанство и здравеопазването с 16%, както 
и индустрията – 12%. По форма на собственост в 22 КТД в обществения сектор с договорено ДТВ 
за постигнати резултати преобладават, като съставляват 88% спрямо 12% дял за частния сектор. 
КТД в малките предприятия, в които има договорено ДТВ за постигнати резултати, са близо 3/4, 
следвани от средните с 24%, и големите предприятията с 4%. Съществуващите ограничения на 
информационната среда относно КТД не позволява анализът да разкрие какви са точните 
параметри на прилаганите премиално/бонусни системи за получаване на ДТВ за постигнати 
резултати, както и размера на този вид ДТВ. Една от причините за това е, че подробно разписване 
на ДТВ за постигнати резултати има във ВПОРЗ на предприятията, които като правило не са 
достъпни. 

Анализът на действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 г. показва, че са 
постигнати договорености за участие на синдикални организации в процеса на разработване и 
прилагане на ДТВ за постигнати резултати. Действащите КТД в област Кърджали към 31.12.2016 
г. с договореност относно ДТВ за постигнати резултати, и броят на КТД, в които има договореност 
за участието на синдикалните организации, страна по договора, в процеса на прилагането им, и 
структурата по икономически дейности, са показани на Фигури 21а-21в. От 25 КТД, в които има 
договорености относно ДТВ за постигнати резултати, в 7 от тях, съставляващи 18.9%, има 
договорена роля на синдикални организации като страна по КТД за участие в системата за 
определяне и прилагане на ДТВ за постигнати резултати. Тези седем действащи КТД са изцяло в 
обществения сектор, предимно в малките (57.1%) и средните (29%) предприятия, като близо 3/4 от 
тях са в образованието и по 14% - в здравеопазването и в търговията, транспорта, туризма и 
услугите. 

Фиг.21а,21б,21в 
Действащи КТД с договореност относно роля на синдикалните организации при 

ДТВ за постигнати резултати от труда в област Кърджали към 31.12.2016 г. 
Брой КТД По групи икономически дейности Според размера на предприятията 

   
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 
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