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Предговор 

Настоящият доклад е посветен на изследване на процесите на колективно 
трудово договаряне и уреждане на колективни трудови спорове в Република 
България. 

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–
2015), съвместно със експерти на социалните партньори, бе разработена 
интегриран модел база от данни. Тя служи като справочна и информационна 
система и създава възможност за предоставяне на информация за КТД и КТС, 
основа на последващи анализи. Чрез интегрираната база от данни 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 нееднократно 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. На настоящия етап, интегрираната информационна 
среда предполага подобряване и усъвършенстване на анализите, като създава 
възможности за предоставяне на социалните партньори и заинтересованите 
институции и лица на по-разнообразни данни и по-качествени анализи. 

В рамките на трипартитната структура, каквато институция е НИПА, са 
провеждани оживени дискусии с представители на социалните партньори и са 
изпробвани различни инструменти за събиране на информация и анализ. 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. Тук 
не е излишно да се напомни, че нейното създаване стана възможно с новата 
редакция на чл.53, ал.5 на Кодекса на труда от м. декември 2008 г., които осигуриха 
устойчив източник на информация за КТД, чрез въвеждането на законово 
задължение копия на всички вписани КТД да се предоставят на НИПА за 
информационни цели. 

В контекста на настоящия анализ е необходимо да споменем някои от 
основните наблюдавани тенденции от последните години: 

- Икономическата и финансовата криза оказваха натиск върху трудовите 
отношения; 

- Социалните партньори се ангажираха в разработването и приемането на 
мерки за преодоляване на отрицателните ефекти на намалялата 
икономическа активност; 

- Намалява броят на сключените и действащите КТД в страната; 
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- Намалява броят на разпрострените КТД, сключени на равнище 
„отрасъл/бранш“; 

- Възникналите КТС са свързани най-вече с неизплатени възнаграждения, 
забавяне на изплащането на възнаграждения и преструктуриране на 
предприятията; 

- В условията на бавно възстановяване от икономическата и финансова криза, 
действията по разрешаване на КТС са свързани с провеждане на протестни 
акции, не толкова с процедури, предвидени в Закона за уреждане на 
колективните трудови спорове (ЗУКТС). 
Настоящият годишен доклад акцентира върху някои важни характеристики 

на въведените в интегрираната база от данни КТД, като представя достъпната към 
този момент 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. На настоящия етап от 
развитието на системата, данни за постигнатите договорености присъстват само в 
два пилотни анализа – Колективно трудово договаряне в „Пивоварния бранш“ и 
Колективно трудово договаряне в област Враца, които не попадат в обхвата на 
настоящия материал. В следващите години ще продължи работата на НИПА, 
насочена към постигане на пълен анализ на договореностите, съдържащи се в КТД, 
както и за по-задълбочено изследване на регистрираните в НИПА КТС. 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 и 
уреждането на колективни трудови спорове. Докладът за базата данни за КТС 
съдържа преглед на данни за периода 2014 – 2015 г. 

В доклада са намерили място данни и анализ на практиката от последните 
години, които целят да подпомогнат държавните органи и социалните партньори 
чрез предоставяне на информация от създадените бази данни за колективните 
трудови договори и колективните трудови спорове, както и чрез разработените 
анализи въз основа на информацията от тях. 

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 и 
формулирани изводи и препоръки, 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 база от данни 
за колективното трудово договаряне. Докладът съдържа информация за периода 
2010-2015 г. за въведените данни от постъпилите в НИПА колективни трудови 
договори (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 изследователски 
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. 

                                              
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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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 и препоръки относно колективното трудово 
договаряне и колективните трудови спорове в страната. 

Обект на изследване са предприятията в страната и наетите в тях лица, а 
предмет на изследване са параметрите на колективното трудово договаряне и 
колективните трудови спорове в страната. Основно място в доклада заема 
изследването на броя и измененията в структурата на сключените колективни 
трудови договори в страната. Структурата на всички подписани КТД е описана на 
базата на следните три основни признака: 

• равнище на договаряне, 
• икономически сектори, и 
• териториални признаци 

както и на някои допълнителни признаци, като: 

• размер на предприятията според броя на наетите в тях лица (микро, 
малки, средни и големи), 

• форма на собственост на предприятията (държавна, общинска, 
частна), 

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

• срок на действие на договорите, 
• КТД или анекс и др. 
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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 
организация, уреждащо въпроси на трудовите и осигурителните отношения на 
работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на 
закона. В КТД могат да се уреждат въпроси от трудовите и осигурителни 
отношения, уредени с диспозитивни норми в Кодекса на труда. Законът също така 
установява забрана на клаузи в КТД, 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 
организация. 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 от 
синдикалната организация, а когато в предприятието има повече от една 
синдикална организация - те представят общ проект. Когато синдикалните 
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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 синдикални организации, признати за такива съгласно чл. 
34-36а КТ. На практика обаче КТД на равнище „община“ масово 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. Колективни трудови договори 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 нашето 
законодателство браншът е приет за по-малък по обхват 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 трябва да е сключен между всички 
представителни синдикални и работодателски организации, и да е направено 
съвместно искане от страните за неговото разпростиране до министъра на труда и 
социалната политика, който може да извърши разпростирането със заповед. 
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2.5. Времеви обхват на КТД 
Основен подход при анализа на тенденциите в колективното трудово 

договаряне в страната се явява прилагането на следните статистически показатели 
и групировки: 

Постъпили в НИПА и въведени в базата данни КТД и анекси към тях за 
определен период 

Чрез този показател се изследва съвкупността от КТД и анекси към тях, 
постъпили в НИПА от ИА „ГИТ“ за периода 2010-2015 г.. Само за периода 2010-
2011 г. данните се отнасят до двете години, което произлиза от факта, че данните 
са въведени 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. След въведеното измерване, не са установени съществени 
дефицити в предоставените копия на КТД. 

Въведени КТД и анекси към тях в базата данни на НИПА 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 сектори и териториален признак през определен период. В 
настоящия материал е приложена крайната дата на текущата година за периода 
31.12.2011-31.12.2015 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 възход или показва тенденции на 
забавено продължаване действието на КТД.  

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 
в този раздел представят фактическия брой на КТД, които са в сила по равнища на 
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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 базата 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 четирицифрен 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. 

В доклада са приложени още 6 допълнителни признака за характеризиране 
на структурата на КТД, в т.ч: 

• наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище 
„предприятие“; 

• размер на предприятията; 
• видове предприятия; 
• срок на действие на договорите; 
• вид на анексите към КТД. 
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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. 
Информационната система на НИПА предоставя възможност да бъдат извършвани 
индивидуални и аналитични справки за сключените КТД на базата на различни 
критерии, като принадлежност към икономическа дейност, големина на 
предприятието и т.н. 

Съгласно Правилата за предоставяне и обмен на информация между НИПА 
и ИА „ГИТ“, информация за постъпилите КТД и анексите към тях се предоставя на 
НИПА в следните срокове: 

• в едноседмичен срок - на електронен носител, 
• в тримесечен срок - 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 статистическа информация за броя и характера на 
постъпилите, сключените и действащите КТД в страната. Настоящият доклад 
съдържа информация от въведените в базата данни на НИПА през 2015 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 
2015 г. 

В информационната система 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 почива на сравнение спрямо 
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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: 

• постъпили през текущата година; 
• сключени през текущата година; 
• изтичащи през текущата година; 
• действащи към определена дата на текущата година. 

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

През 2012 г. е създадена специална база данни за КТД въз основа на 
осъществен проект „Статистическо изследване и разработване на алгоритъм за 
обработка и анализ на административната информация и параметрите на 
договореностите от колективни трудови договори, съхранявани в НИПА“. В базата 
данни се съдържа изчерпателна информация, относно сключените КТД и анекси 
към тях, на всички равнища на договаряне в страната от началото на 2010 г. до 
момента, което позволява да бъдат направени изводи и констатации относно 
структурата и динамиката на КТД в страната.  

От началото на 2013 г. е добавен и нов модул към базата данни, който 
отразява показатели за договореностите в КТД. Този модул позволява да се 
извършва и анализ на конкретни договорени трудови условия и параметри на 
договорите като: възнаграждения, отпуски, заетост, квалификация, здравословни и 
безопасни условия на труд, обезщетения, социално сътрудничество и др. 

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

• в общо 5% от постъпилите копия на КТД и анекси към тях липсват 
конкретни дати на подписване, на влизане в сила и/или срок на действие на КТД и 
тогава в информационната система автоматично се изчислява периодът на действие 
на КТД чрез оценки по аналогия и максимално допустим по закон срок на действие 
от 2 години на КТД; В описаните случаи за отразяването им в базата данни на 
НИПА са приети приблизителни оценки на посочените параметри, с цел да бъдат 
отчетени постъпилите КТД и анекси към тях, въпреки липсващите данни; 

• в общо 2% от въведените КТД и анекси към тях се срещат клаузи 
относно срок, надвишаващ законово определения максимален срок за действие на 
КТД, или е приложено свободно договаряне за прекратяване действието на 
договора или за автоматично удължаване с нов период от няколко месеца, 1 или 2 
години, или в постъпилите анекси се посочва КТД, какъвто не е постъпвал в базата 
данни на НИПА. Тези договорености са пренебрегнати в известна степен, поради 
невъзможността да се създаде сложен критерий за срока на действие на КТД, както 
и да се приемат част от договорите като безсрочни, въпреки съществуващата 
практика да се включват подобни клаузи; 
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• в общо 0.2% от случаите страните са използвали копие на КТД на 
равнище отрасъл/бранш или община или друго предприятие като свой КТД или са 
предоставили непълно или лошо копие на договорите. Към момента тези договори 
няма практика да бъдат изисквани от страните отново, ако в ИА „ГИТ“ вече е 
вписан такъв екземпляр. 
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3. Сключени КТД и анекси към тях, въведени в базата 
данни на НИПА 

В този раздел от доклада е представено състоянието на интегрираната база 
от данни на НИПА по отношение на общия брой на сключените и 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 2009-2015 г. Основният 
показател за активността на колективното трудово договаряне в страната е именно 
броят на сключените КТД и анекси към тях. През последните 5 години в страната 
са сключени общо 9017 КТД и анекси, от които 7226 КТД и 1791 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. Както бе 
посочено по-горе, данните към 31.12.2011 г. обединяват информацията за периода 
2009-2011 г. 

Табл.1 
Въведени в базата данни на НИПА КТД и Анекси към тях по години 

Дата 
По години С натрупване 

КТД Анекси Общо КТД Анекси Общо 

към 31.12.2011 1861 431 2292 1861 431 2292 

към 31.12.2012 1548 397 1945 3409 828 4237 

към 31.12.2013 1610 428 2038 5019 1256 6275 

към 31.12.2014 1183 287 1470 6202 1543 7745 

към 31.12.2015 1024 248 1272 7226 1791 9017 
 

През последните години се проявява трайна тенденция към сключване на все 
по-малко КТД. Докато през 2013 г. са били сключени общо 1610 КТД, то през 2014 
г. техният брой намалява с повече от една четвърт и достига 1183, а през 2015 г. 
отново броят намалява, за да достигне 1024 КТД. На второ място следва да се 
подчертае, че съотношението на сключените КТД към анексите е ¾ към ¼, т.е. на 
всеки три КТД се сключва един анекс и това съотношение се запазва през годините.  

3.1. Сключени и въведени КТД и анекси към тях 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 КТ, ал.5 КТ КТД и анекси към 
тях, НИПА получава копия от КТД и анексите на хартиен и електронен носител, на 
Фигура 1 е представена сравнителната структура на получените и въведени в базата 
данни на НИПА към началния и крайния период, по вид на носителя на 
информацията. 

Фиг.1 
Сравнителна структура на сключените КТД и Анекси 
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според вида на носителя 
2010-2011 г. 2015 г. 

  
Докато в периода 2009-2011 г. въведените в базата данни на НИПА КТД и 

анекси към тях, получени едновременно на електронен и хартиен носител от ИА 
„ГИТ“, съставляват 45%, за 4 години броят им нараства с 20%, а получените само 
на хартиен носител намалява от 50% до 23%. При сегашния режим на постъпване 
на информацията от ИА „ГИТ“ 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 предоставяното 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 адаптация, предстои осъвременяване на Правилата за 
обмен на информация между ИА „ГИТ“ и НИПА, което ще улесни както 
навременното получаване на копия на КТД и Анексите към тях, така и ще повиши 
надеждността на информацията. 

3.2. Обща структура и динамика 
На Фигура 2 е представена динамиката на въведените в базата данни на 

НИПА сключени КТД и анекси към тях кумулативно към края на съответната 
година. 

В процентно изражение темпът на растеж на сключените КТД и анекси към 
тях е показан на Фигура 3. Към края на 2015 г. те са почти 4 пъти повече, отколкото 
към края на 2011 г. След 2011 г. – първата от създаването на структурирана база от 
данни за КТД, в следващите две години нарастването на сключените и въведените 
КТД и анекси към тях е с около 2000, докато през следващите две години базата от 
данни е попълнена със сключени по-малко от 1500 КТД и анекси годишно. 
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Фиг.2 
Динамика на сключените КТД и анекси към тях 

 
 
 

Фиг.3 
Темп на растеж на сключените КТД и Анекси към тях 

 
 

Базата данни на НИПА за КТД към 31.12.2015 г. съдържа данни за общо 
3,278 субекта – предприятия, общини и отрасли/браншове, в които има сключени 
КТД и Анекси към тях. На Фигура 4 е показано тяхното разпределение според 
равнищата на договаряне на КТД. Данните показват, че за периода от 2009г. до 
31.12.2015 г. в 3,112 предприятия са били сключени КТД и Анекси към тях. В 132 
общини от общо 265 за периода е имало сключени КТД и Анекси към тях на 
общинско равнище. В 29 отрасъла/бранша (групи от икономически дейности) също 
са били договорени КТД и Анекси към тях. 
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Фиг.4 
Брой субекти на КТД и Анекси към тях 

 
 

3.3. 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, на Таблица 2 и на Фигури 5, 6 и 7 е представена 
информацията, съдържащи се в базата данни на НИПА. 

Табл.2 
Сключени, получени и въведени в базата данни на НИПА КТД и анекси към тях 

по години и равнища на договаряне към края на съответната година 

Дата общо 
отрасъл/ 
бранш 

община предприятие 

КТД Анекси КТД Анекси КТД Анекси КТД Анекси 
към 31.12.2011 1861 431 19 1 99 25 1743 405 
към 31.12.2012 1548 397 5 0 75 14 1468 383 
към 31.12.2013 1610 428 24 5 123 39 1463 384 
към 31.12.2014 1183 287 16 1 78 17 1089 269 
към 31.12.2015 1024 248 8 3 93 17 923 228 

 

Основният дял на сключените КТД и анекси към тях през последните 5 
години е на ниво предприятие – 92.7% от всички. Вторият по големина относителен 
дял е на общинските КТД и анекси към тях – 6.4%, а най-малък е делът на КТД и 
съответните анекси на ниво отрасъл и бранш – под 1%. Основната причина за 
намаляване на общия брой на сключваните КТД и анекси в страната е, че намаляват 
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КТД за отделните предприятия. Само за две години – от 2013 до 2015 г., сключените 
КТД на ниво „предприятие“ са намалели от 1463 до 923, което е спад с близо 37%.  

На равнище „отрасъл/бранш“ базата данни на НИПА към 31.12.2015 г. 
съдържа информация общо за 82 сключени КТД и анекси към тях. От тях 72 са КТД 
и 10 – анексите към тях. 

Фиг.5 
Сключени КТД и Анекси на равнище „отрасъл/бранш“ 

 
На общинско равнище информацията се отнася общо за 580 КТД и анекси 

към тях. От тях КТД са 468, а анексите към тях – 112. 
Фиг.6 

Сключени КТД и Анекси на равнище „община“ 
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Най-голям е общия брой на сключени КТД и анекси към тях на равнище на 
договаряне „предприятие“ – общо 8355. Броят на КТД е 6686, а на анексите към тях 
– 1669. 

Фиг.7 
Сключени КТД и анекси на равнище „предприятие“ 

 
Структурата на сключените КТД и анексите към тях, въведени в базата данни 

на НИПА, по равнища на колективно трудово договаряне към 31.12.2015 г. е 
представена на Фигура 8.  

Фиг.8 
Сключени КТД и анекси 

по равнища на договаряне към 31.12.2015 г. 
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3.4. Структура по териториален признак 
Въведените в базата данни на НИПА сключени КТД и анекси към тях за 

изследвания период 2010-2015 г. могат да бъдат структурирани и по териториален 
признак – по области и планови райони. На Фигура 9 е представена структурата на 
КТД и анексите към тях по административно-териториални единици – области. 

Фиг.9 
Сключени КТД и анекси по области към 31.12.2015 г. 

 
 

В тази структура са включени както сключените КТД и анекси към тях на 
равнище „предприятие“, така и на общинско равнище, а тези на равнище 
„отрасъл/бранш“, съобразно мястото на вписването им, са отнесени към област 
София-град, където е седалището на ИА „ГИТ“. 

В общи линии, регионалната структура на сключените КТД и анекси към тях 
следва териториалното разпределение на икономическите субекти. Показателно е, 
че първите 10 области с най-голям брой КТД и анекси към тях надвишават средната 
стойност от 322 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. При това тези области са от 
Северна България, а както се вижда от Фигура 10, северните области на страната 
отчитат по-малко сключени КТД и анекси, отколкото тези в Южна България. 
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Групирани според плановите райони, съгласно класификацията на НСИ, 
въведените в базата данни на НИПА КТД и анекси към тях имат структурата, 
показана на Фигура 10. 

Фиг.10 
Сключени КТД и анекси по планови райони към 31.12.2015 г. 

 

3.5. Структура 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 КТ, чл.51в, КТД и 
анексите към тях на общинско равнище се сключват за дейности, финансирани от 
общинския бюджет, които са, като правило, строго определени. 

На Фигура 11 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. Прави впечатление броят им в икономическите дейности 
„Образование“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“, които съставляват 
над 60% от всички сключени КТД и анекси към тях. За изследвания период 
сравнително малък е броят на сключените КТД и анекси в „Строителство“, 
„Търговия ….“, както и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Също така, следва да 
се отбележи, че икономическата дейност „Държавно управление“ заема четвърто 
място според броя на сключените КТД и анекси към тях, като тук се причисляват и 
споразуменията, които се сключват за държавните служители. 
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Фиг.11 
Сключени КТД и анекси на равнище „предприятие“ 

по икономически дейности (КИД-2008) А21 към 31.12.2015 г. 

 
 

На Фигура 12 е показана структурата на КТД и анексите към тях на равнище 
„предприятие“ по икономически дейности според номенклатурата на НСИ КИД-
2008 А3, която отразява основните сектори в икономиката. 

Фиг.12 
Сключени КТД и Анекси на равнище „предприятие“ 

по икономически дейности (КИД-2008) А3 към 31.12.2015 г. 
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Над 80% от сключените КТД и анекси към тях са в сектора на услугите, около 
15% - в индустриалния сектор, и по-малко от 5% - в селското стопанство. Същите 
пропорции се наблюдават и при анализа на сключваните анекси към КТД, където 
сектора на услугите има дял от 73%, а този на индустрията – 24%, при по-малко от 
3% за селското стопанство. 

3.6. Структура по размер на предприятието 
В базата данни на НИПА за КТД и анекси към тях сключените КТД и анекси 

могат да се групират според размера на предприятието, използвайки за целта 
определенията от Закона за малките и средни предприятия, основани на броя наети 
лица. На Фигура 13 е показана структурата към 31.12.2015 г. 

Фиг.13 
Сключени КТД и анекси към тях на равнище „предприятие“ 

според размера на предприятието към 31.12.2015 г. 

 
 

Трябва да се подчертае, че данните, свързани с показаната структура, не са 
изчерпателни, доколкото в 13.4% от сключените КТД и анекси към тях 
средногодишно не бе възможно да се установи броят на наетите лица в съответните 
предприятия, главно в сферата на образованието и здравеопазването – детски ясли, 
училища и др. Прави впечатление, също така, че броят сключените КТД и анекси 
към тях за изследвания период (2010-2015 г.) са практически разделени по равно 
между, от една страна, големите и средните предприятия, и от друга, малките и 
микро предприятия. Най-голям – 46.7% средногодишно, е делът на КТД и анексите 
към тях, които се отнасят за малки предприятия с наети от 10 до 50 лица.  

Едновременно с това следва да се отбележи, че в микро-предприятията през 
2015 г. са сключени само 34 КТД, което е само 4% от всички КТД. В същото време, 
микро-предприятията в България по последни данни съставляват 91.4% от всички 
предприятия в страната. Сключените КТД в големите предприятия (с над 250 наети 
лица) са 136 или почти 16% от всички КТД на равнище предприятие. В същото 
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време големите предприятия в страната са само 0.2%. Това означава, че като цяло 
КТД се сключват в значително по-голяма степен в големите предприятия и по-
рядко в малките. 

3.7. Структура по сектори и форми на собственост 
На Фигура 14 е представена структурата на сключените КТД и анекси към 

тях на равнище „предприятие“, според двата основни сектора от гл.т. на 
собствеността – обществен и частен, както и разпределението вътре в секторите за 
административните структури и предприятия с преобладаващ чуждестранен 
капитал. 

Фиг.14 
Сключени КТД и анекси на равнище „предприятие“ 
по сектори и форма на собственост към 31.12.2015 г. 

 
 

Предвид разпределението на сключените КТД и анекси към тях въз основа 
на икономическите дейности според КИД-2008, очаквано те доминират в 
обществения сектор, съставлявайки 85%, срещу 15% за тези, сключени в частния 
сектор. Впечатляващо е, че близо 30% от сключените от частния сектор КТД и 
анекси към тях са за предприятия с чуждестранна собственост. Делът на КТД и 
анексите към тях в административните структури заема близо 7% от сключените в 
обществения сектор. 

През 2015 г. в частния сектор са сключени само 121 КТД, което е 13% от 
всички договори на ниво предприятие. От тях 84 са с национални предприятия и 37 
са с предприятия с чуждестранна собственост. 
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3.8. Структура на КТД и анекси на общинско равнище по вид 
дейности 

Информацията от въведените в базата данни на НИПА сключени КТД и 
анекси към тях за периода 2010-2015 г. на общинско равнище на договаряне (чл.51в 
КТ) може да се анализира главно по структура съобразно видовете дейности, 
финансирани от общинските бюджети. Както бе посочено по-горе, в общо 132 
общини има сключени КТД и анекси към тях за изследвания период. Структурата 
им по видове дейности е показана на Фигура 14. 

Фиг.14 
Сключени КТД и Анекси на общинско равнище 

по вид дейности към 31.12.2015 г. 

 
 

Образованието и здравеопазването като дейности, финансирани от 
общинските бюджети, заемат над 83% от броя на КТД и Анексите, въведени в 
базата данни на НИПА за колективното трудово договаряне на общинско равнище. 
Значително по-малък е броят на КТД и Анексите към тях в дейности като култура 
и социални услуги. 

3.9. Структура по КТД по равнища и срок на действие 
Съгласно КТ, чл.54, ал.2 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 според срока 
им на действие по равнища на договаряне, е представена на Фигура 15. 

От всички сключени КТД на равнище предприятие за целия изследван 
период три четвърти (76.3%) са сключени за срок от 2 години. Само един на всеки 
пет (20.8%) КТД е със срок от 1 година и 2.9% са с друг срок на действие. При 
общинските КТД 9 от всеки 10 договора е със срок на действие от 2 година, а  само 
9.6% са сключени със срок 1 година. 

227

256

49

32

16

Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Култура
Други дейности

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. 28/73 

 

Фиг.15 
Сключени КТД по равнища на договаряне 
според срока на действия към 31.12.2015 г. 

 
 

3.10. Структура по 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 налични 
1791 анекса в базата данни към 31.12.2015 г., над 75% са сключени за изменение и 
допълнение на договореностите в КТД, които не касаят срока на действието му. 
Това съотношение – ¾ на тези Анекси към ¼ за анексите, касаещи удължаване на 
срока на действие на КТД, е устойчиво през годините на въвеждане на 
информацията. На Фигура 15 това съотношение е представено графично. 

Фиг.15 
Сключени анекси по вид към 31.12.2015 г. 
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Разбира се, в рамките на тази част от доклада са отбелязани само по-важните 
групировки, структури и разпределения на сключените и въведени в базата данни 
на НИПА КТД и анекси към тях. Още веднъж следва да се подчертае, че целта е да 
се покаже състоянието на базата от данни, съдържаща цялата информация от 
получената в НИПА от ИА „ГИТ“ в изпълнение на чл.53, ал.5 КТ информация. 

В следващия раздел ще бъдат представени и анализирани действащите към 
съответен момент КТД. 
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4. Действащи КТД към края на всяка година 

Понятието „действащи КТД“ обхваща КТД към определена календарна дата 
(обикновено 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 
четири години. 

Табл.3 

Действащи КТД по равнище на договаряне към края на всяка година за периода 
2012-2015 г. 

Равнища на 
договаряне 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

Предприятие 2194 2024 2000 1897 

Отрасъл/бранш 25 24 23 22 

Община 159 164 163 164 

Общо 2378 2212 2186 2083 
 

От данните в таблицата се забелязва, че общият брой на действащите КТД в 
страната към края на всяка една година постепенно намалява. Докато към края 2012 
г. действащите КТД са били 2,378, то в края на 2015 г. те са вече 2,083, което е 
намаление с 12.4%. Основно това се дължи на намалението на действащите КТД на 
равнище предприятие, които са намалели от 2,194 към края на 2012 г. до 1897 към 
края на 2015 г., което е намаление с 13.5%. Общинските КТД варират между 159 и 
164, а браншовите – между 22 и 25. 

4.1. Действащи КТД на равнище предприятие 
Както вече беше посочено, най-големият брой на КТД е на равнище 

предприятие. За да се установят причините за намаляване на техния брой, ще бъде 
изследвана структурата на КТД според икономическите сектори, в които са 
предприятията. Резултатите са представени на следващата фигура. 
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Фиг. 16 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ по основни икономически сектори 

към 31.12.2015 г. 

 
 

Към края на 2015 г. най-много от действащите КТД на равнище предприятие 
са в сектора на услугите – 1608 или 85% от всички КТД. Нормално е в сектора на 
услугите да има най-много действащи КТД, тъй като в този сектор има най-много 
на брой предприятия, с най-голяма брутна добавена стойност в страната. В сектора 
на услугите действащите КТД са 233, или 12% от всички КТД, а в сектора на 
селското, горското и рибно стопанство са само 66 или едва 3% от всички КТД на 
равнище предприятие. 

Базата данни на НИПА съдържа и информация за броя на обхванатите от 
КТД на равнище предприятие наети лица, събрана чрез вторични източници. Тази 
информация не е изчерпателна, тъй като в някои случаи оценките за броя на заетите 
са експертни, или данните са недостъпни. За оценка на пълнотата на анализа, може 
да се посочи, че към момента липсват данни само за около 13% от предприятията. 
На Фигура 17 са представени данни за броя на наетите лица, за които действат КТД 
на равнище „предприятие“, към края на съответната година. 

Фиг.17 
Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“ към 

края на всяка година. 
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Данните показват, че за последните 3 години броят на наетите лица, за които 
са в сила действащите КТД на равнище предприятие, намаляват от 328 хил. души 
на почти 299 хил., което е намаление с около 9% или 30 хил. души. На следващата 
фигура са представени данните за структурата на наетите лица, за които действат 
КТД на равнище „предприятие“ към 31.12.2015 г. по основните икономически 
сектори.  

Фиг.18 
Наетите лица, за които действат КТД на равнище „предприятие“, 

към 31.12.2015 г. по основни икономически сектори 

 
 

С най-голям дял са наетите лица, за които са в сила действащи КТД, в сектор 
„Услуги“ – 60% от всички, следват наетите лица в сектор „Индустрия“ – 38% и едва 
2% са те 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 
31.12.2015 г., са предприятията в икономическите дейности „Преработваща 
промишленост“ (над 60 хил.), „Образование“ (52 хил.), „Държавно управление“ (40 
хил.) и „Здравеопазване“ (над 35 хил.). 

Следва да се има предвид, че голяма част от икономическите дейности с по-
малък дял на наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище 
„предприятие“, като „Селско стопанство“, „Строителство“, „Туризъм“ и 
„Култура“, имат действащи КТД на равнище „отрасъл/бранш“. В тях преобладават 
малките предприятия и обичайно те са обвързани с действието на секторния КТД, 
като по този начин броя на наетите лица, за които са в сила действащи КТД, 
всъщност е много по-голям. В бъдеще, с доизграждане на базата данни на НИПА, 
ще се търсят пътища за оценка на действителния брой наети лица, за които са в 
сила КТД по икономически дейности, сектори, както и по браншове и отрасли на 
националната икономика. 
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На Фигура 19 са представени данните за относителния дял на наетите лица, 
за които са в сила действащите КТД на равнище „предприятие“ към края на 
съответната година, спрямо наетите в страната – обществен и частен сектор. 

Фиг.19 
Наети лица, за които са в сила действащите КТД на равнище „предприятие“, 

спрямо наетите в страната – в обществен и частен сектор (в %) 

 
 

Данните показват, че общо за равнище „предприятие“ делът на покритие от 
действащи КТД спада от 14.8% от наетите в националната икономика през 2012 г., 
до 13.7% през 2015 г. Това се равнява на спад от 1 процентен пункт, като се има 
предвид близо 14% спад на броя на действащите КТД на равнище „предприятие“. 
Това може да се обясни с намалението на броя действащи КТД в почти същата 
пропорция, както намалението на работни места в икономиката на страната. 

От данните се забелязва също, че делът на покритие е значително по-висок в 
предприятията от обществения сектор – между 36% и 38% в изследвания 
четиригодишен период, спрямо дял от около 6% - 7 % на предприятията от частния 
сектор. 

С най голям дял на действащи КТД са малките и средни предприятия, 
съответно – 50% и 30% от всички. Делът на действащите КТД за големите 
предприятия е 15%, а в микро предприятията – едва 5%. Спрямо структурата на 
предприятията по признака размер, сред действащите КТД се наблюдава 
значително по-висок относителен дял на средните и големи предприятия. Данните 
за действащите КТД към 31.12.2015 г. като структура, съобразно големината на 
предприятията, са показани на Фигура 20. 
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Фиг.20 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ към 31.12.2015 г. 

според големината на предприятията 

 
 

Следващият аспект на анализа е разпределението на действащите КТД 
според формата на собственост на предприятията, в които те са сключен КТД. 
Фигура 21 представя структура на действащите КТД на равнище „предприятие“ 
към 31.12.2015 г. според формата на собственост. 

Фиг.21 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ към 31.12.2015 г. 

според формата на собственост 

 
 

От данните се вижда, че по-голям дял на действащите КТД са в обществения 
сектор – около 88% (в т.ч. – 6% за различни структури на държавна 
администрация), а около 12% от КТД са в частния сектор (в т.ч. – чуждестранни 
предприятия – 4%). На следващата фигура са представени данни за броя на 
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действащите КТД на равнище „предприятие“ по административните области на 
страната към края на 2015 г. 

Фиг.22 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ по административни области на 

страната към 31.12.2015 г. 

 
 

С най-значителен брой действащи КТД има в областите – София (столица), 
Пловдив, Стара Загора, Добрич, Бургас, Велико Търново – над 100 действащи КТД. 
С най-малък дял – под 20 действащи КТД, са областите Благоевград, Разград, 
Перник, Ямбол и Силистра. На Фигура 23 са представени данни за броя на наетите 
лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“, по 
административни области към 31.12.2015 г. 

Фиг.23 
Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“ 

по административни области към 31.12.2015 г. 
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С най-значителен брой наети лица, за които са в сила действащи КТД, се 
отличават областите – София (столица) – близо 100 хил., Стара Загора -29 хил. , 
Пловдив - 29 хил., Варна – 20 хил. С най-малък дял – под 2 хил. наети лица са 
областите – Благоевград, Ямбол, Видин и Перник. 

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 (по агрегирана 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 (11 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“. 
От данните се забелязва, че на равнище „отрасъл/бранш“ броят на 

действащите КТД се променя от 25 към 31.12.2012 г. на 24, 23 и 22 съответно през 
следващите три години. Към 31.12.2015 г. в НИПА няма информация относно 
сключени след изтичане на срока на действие на предишните КТД в следните 6 
бранша:  

- Бранш „Производство на захар и захарни изделия“; 
- Бранш „Птицевъдна промишленост“; 
- Бранш „Текстилна промишленост“; 
- Бранш „Фуражна промишленост“; 
- Бранш „Енергетика“; 
- Бранш „Музикално-сценични изкуства“. 
Нови КТД в последните две години КТД има в: 

- Бранш Музеи и художествени галерии; 
- Отрасъл Електротехническа и електронна промишленост. 
На следващата фигура са представени данните за относителния дял на 

действащите КТД на равнище „отрасъл/бранш“ по основни икономически сектори 
към 31.12.2015 г. 
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Фиг.24 
Действащите КТД на равнище „отрасъл/бранш“ 

по основни икономически сектори към 31.12.2015 г. 

 
 

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 
В Приложение 3 са представени данните за действащите КТД на общинско 

равнище, които са групирани по общински дейности, области и общини за четирите 
изследвани периода. В настоящия раздел са разгледани три основни статистически 
групировки на действащите КТД на общинско равнище: динамика по периоди, 
структура по общински дейности, териториален аспект. Данните за броя действащи 
КТД на общинско равнище са представени на Фигура 25. Броят на действащите 
КТД на общинско равнище почти не се променя за последните три години, като от 
159 към 31.12.2012 г. стига до 164 в края на 2015 г. 

Фиг.25 
Действащи КТД на общинско равнище към края на съответната година 
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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: 

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. 

На Фигура 26 са представени данни за броя и относителния дял на 
действащите КТД на общинско равнище към 31.12.2015 г. по групи общински 
дейности. 

Фиг.27 
Брой и относителен дял на действащите КТД на общинско равнище по 

общински дейности към 31.12.2015 г. 
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Данните показват, че над 80% от действащите КТД на общинско равнище са 
в общинските дейности „образование“ и „здравеопазване“, а между 5 и 9% са в 
другите групи дейности. 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 2012 г., към 31.12.2015 г. 
действащите КТД за дейност „Социални услуги“ се увеличават с повече от 50%, 
докато тези за дейност „Култура“ намаляват, макар и с по-малък процент. 

На Фигура 28 е показано разпределението на действащите КТД на общинско 
равнище по общински дейности и планови статистически райони към 31.12.2015 г. 
В отделните райони с най-голям общ брой действащи КТД, сключени на общинско 
равнище, се отличават областите Пловдив, Стара Загора и Бургас – над 12 КТД, а с 
най-малко – под 3 КТД са областите Разград, Ямбол, Благоевград, Видин и Добрич. 

Фиг.28 
Действащи КТД на общинско равнище по планови райони към 31.12.2015 г., 

групирани по общински дейности 
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5. Методология на изследването на КТС 
5.1. Използвани понятия при анализа на колективните 

трудови спорове 
В настоящия доклад се проследяват и изследват данни за възникналите 

колективни трудови спорове в Република България през 2015 г. Понятието 
„колективен трудов спор“ се използва в смисъл на противоречие между работници 
и служители и работодател за права или интереси по въпроси на трудовите и 
осигурителните отношения, и въпросите на жизненото равнище. Колективните 
трудови спорове могат да бъдат спорове за права и спорове за интереси. Споровете 
за права се отнасят за съществуващи права и задължения на 
работниците/служителите и работодателите, уредени в законодателството, в 
колективния трудов договор, във вътрешни актове на работодателя или в 
индивидуално споразумение между работника/служителя и работодателя. 
Споровете за интереси целят установяване на нови права и задължения за страните 
по трудовото правоотношение. Изясняването на вида на спора е от значение за 
установяване на причината за възникването му, за предприемането на действия за 
уреждане на спора и за избора на подходящ способ за уреждането му. 

Основните параметри на КТС са: начало на възникване на КТС; предмет на 
КТС; основни искания по спора; причини за КТС, обявени действия за постигане 
на исканията; предприети действия за уреждане на спора; начин на уреждане на 
КТС и резултат от уреждането на спора.  

Началният момент на възникване на КТС е моментът, в който работниците и 
служителите предявят писмено искания към работодателя, относно права и 
интереси по въпроси, свързани с трудовите и/или осигурителните им отношения, 
както и по въпроси, свързани с жизненото равнище. Предметът на КТС е свързан с 
конкретните въпроси, по които съществува противоречие между страните – 
неизплатени заплати, забавяне на изплащане на заплати, изменение в заплащане на 
труда, преструктуриране, свързано със съкращения и т.н. Причините за КТС могат 
да бъдат непостигане на споразумение между страните, или отказ на работодателя 
да преговаря по предмета на КТС. 

Предприетите действия за уреждане на КТС могат да бъдат следните: 
непосредствени преговори между страните, посредничество и/или арбитраж 
(доброволен и арбитраж по смисъла на чл. 14, ал.3 от ЗУКТС), символична стачка, 
предупредителна стачка, ефективна стачка. Непосредствените преговори между 
работниците и работодателите или между техните представители протичат по 
свободно определена от тях процедура. Когато не се постигне споразумение или 
някоя от страните откаже да преговаря, всяка от тях може да потърси съдействие за 
уреждане на спора чрез посредничество и/или доброволен арбитраж от синдикални 
и работодателски организации, и/или от Националния институт за помирение и 
арбитраж. 

Когато предявените искания не са уважени, работниците и служителите 
могат да обявят символична стачка. Символичната стачка се изразява в носене или 
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поставяне на подходящи знаци, ленти, плакати, значки и други символи без 
преустановяване на работния процес. Предупредителната стачка представлява 
прекратяване на трудовия процес за не повече от един час, без предварително 
уведомяване на работодателя. 

Към ефективна стачка работниците и служителите могат да преминат, когато 
споразумение чрез непосредствени преговори или посредничество и/или 
доброволен арбитраж не може да се постигне или работодателят не изпълни поети 
задължения към тях. Ефективната стачка е временно преустановяване 
изпълнението на трудовите задължения от страна на работниците и служителите. 
Решението за обявяване на стачка се взема с обикновено мнозинство от 
работниците в съответното предприятие или поделение. Работниците или техният 
представител са длъжни да уведомят писмено работодателя или неговия 
представител най-малко 7 дни преди началото на стачката, да посочат нейната 
продължителност и органа, който ще ръководи стачката. В ЗУКТС съществува и 
понятието „стачка от солидарност“. Това е ефективна стачка на работници и 
служители в подкрепа на законна стачка на други работници и служители. 

Настоящият раздел съдържа преглед на данни за КТС за 2015 г., като целта е 
да бъде представена обективна информация за възникналите в страната колективни 
трудови спорове и действията по тяхното уреждане, съгласно ЗУКТС. 

В съответствие с нормативно определените функции на НИПА, от 2006 г. се 
поддържа електронна база данни за възникналите КТС в страната чрез събиране на 
информация от социалните партньори, медиите и справки за проведените 
процедури по посредничество и арбитраж. Тя съдържа данни относно – причини, 
искания, потърсено съдействие от висшестоящи структури на социалните 
партньори и от НИПА. 

През 2015 г. в резултат на осъществен проект „Разрешаване на спорове“,4 в 
сътрудничество със социалните партньори, са изготвени предложения за 
изграждане на информационна система за проследяване и анализ на КТС. Тя 
разглежда възникналите КТС и действията за тяхното уреждане (в т.ч. – стачки) 
като водещи показатели за състоянието на индустриалните отношения, каквато е 
практиката и в другите държави. За статистически цели от партньорите са приети 
работни дефиниции, част от които са приложени в настоящия раздел от доклада. 

Важен момент от методологията на анализа е разглеждането на КТС, като 
възникнали и протекли през съответната година, в конкретно предприятие. 
Приложени са критерии относно разграничаването на КТС от други форми на 
спорове и преговори, като се изследва проблемът дали са налице ключовите 
характеристики на КТС, съгласно действащото законодателство. 

Понятието за колективен трудов спор се извлича по тълкувателен път от 
разпоредбата на чл.1, ал.1 ЗУКТС. Той се характеризира с предмет и страни: 

                                              
4 виж http://www.nipa.bg/?q=bg/node/480  
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1. Предмет на спора. Той е изрично определен, поради което редът за 
уреждане на колективните трудови спорове е неприложим за уреждане на спорове 
по други въпроси. Предмет на колективния трудов спор могат да бъдат само общи 
интереси по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото 
равнище. 

2. Страни по спора. Това са носителите на правата и задълженията по 
предмет на спора. Те са: 

 работници и служители. Работниците и служителите участват в 
колективния трудов спор като общност в защита на общ интерес. Те са 
представлявани (чл.1, ал.2 ЗУКТС) от органите на техните професионални 
организации, освен ако не са упълномощили други органи или лица. 

 работодателят. По колективния трудов спор работодателят може да 
бъде представляван от законния си представител (ръководителят на 
предприятието), освен ако страната не е упълномощила други органи или лица. 

Ред за уреждане на колективни трудови спорове. Прилагат се 
разпоредбите на ЗУКТС. Законът предвижда следните способи за неговото 
уреждане: непосредствени преговори, посредничество, доброволен арбитраж и 
като крайно средство – стачката. При непостигане на споразумение за минимално 
необходимите дейности в случай на стачка, се прилага задължителен арбитраж за 
тяхното определяне. 

Препоръчителните и желани от обществото способи за уреждане на 
колективните трудови спорове са доброволните. Те се изразяват в уреждане на 
спора чрез сътрудничество и взаимни отстъпки между спорещите страни, без 
преустановяване на работата. 

Сред доброволните способи главно значение имат непосредствените 
преговори. Те са предвидени в чл. 3 ЗУКТС. Провеждат се между спорещите 
страни. Процедурата за водене на преговорите се определя свободно от страните. 
Законът установява две общи изисквания: 

 Писмено предявяване на исканията на работниците и служителите 
пред работодателя; 

 Посочване на имената на представителите на работниците и 
служителите в преговорите. 

Когато в процеса на непосредствените преговори се постигне решаване на 
спора, страните сключват споразумение. То трябва да бъде в писмена форма, да се 
подпише от страните и да отразява постигнатото съгласие. Споразумението 
подлежи на незабавно изпълнение (§1, ал.1 ДЗР ЗУКТС). Споровете по 
изпълнението на споразумението се решават по реда за решаване на споровете, 
относно изпълнението на колективния трудов договор (§1, ал. 2ДЗР ЗУКТС). Този 
ред е съдебен – чрез предявяване на иск по чл.59 КТ. 

Ако не се постигне споразумение, може да се премине към други способи за 
доброволното уреждане на КТС. 
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Органите, които могат да оказват съдействие за уреждане на колективни 
трудови спорове, са посочени в чл.4, ал.1 и чл.5а ЗУКТС. Те са: 

1. Синдикалните организации. 
2. Работодателските организации. 
3. Националният институт за помирение и арбитраж. 
В досегашните анализи на НИПА са дискутирани различни от предмета и 

страните на КТС форми на обществено недоволство. Те са изключени от обхвата 
на обобщените и класифицирани спорове по сектори, обхванати работници, 
характер на исканията, обявени и предприети действия, поради липсата на 
съответствие с предвидените в нормативната уредба условия. 

Настоящият анализ разглежда възникналите и протекли през 2015 г. КТС на 
базата на събираната чрез разработения въпросник информация. 

5.2. Източници на информация за КТС и възможности за 
тяхното подобряване 

Експертите, участвали в създаването и пилотното прилагане на разработения 
през 2015 г. инструментариум за проследяване на КТС, се обединиха около 
становището, че регламентирането на информационната функция на НИПА е в 
помощ на социалните партньори и е необходимо условие за повишаване на 
качеството на социалния диалог. Като съществена празнота в правната уредба на 
функциите, изпълнявани от НИПА се приема, че в специалния закон, с който е 
създаден института през 2001 г., е посочена единствено функцията по 
доброволното уреждане на КТС – чл.4а, ал.1 ЗУКТС. В правилника за дейността на 
института е детайлно разписана и информационно-аналитичната функция на 
НИПА. 

Предложението на работната група е за изменение и допълнение на 
нормативната уредба чрез разписването в ЗУКТС на нов раздел, относно 
информационно-аналитична функция на НИПА. Той трябва да съдържа описание 
на целите на информационните системи за КТД И КТС, задълженията за 
предоставяне на информация, основните аналитични показатели и групировки за 
КТД и КТС от създадените бази данни, които да бъдат публично достъпни.  

За целта следва да се опишат по конкретен начин информационно-
аналитичните функции на НИПА в ЗУКТС, в т.ч: 

 Поддържане на информационна система за КТС, чийто основен 
източник се явяват постъпилите уведомления за КТС и действията за тяхното 
уреждане, както и отправяне на структурирани въпросници до страните по КТС, 
във връзка с публикации в медиите;  

 Обобщаване на постъпващата информация под формата на годишни 
доклади, като се прилагат признаците – предмет на колективния трудов спор, 
основни искания, брой стачки и протести, брой обхванати предприятия и участвали 
работници и служители, изгубени работни дни на 1,000 наети лица по 
икономически сектори и др.  
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В рамките на годината са проведени 4 работни срещи и дискусии, относно 
досегашни и нови източници на информация и методи за събиране на данни, 
разработени са и публикувани на страницата на НИПА въпросник за ранно 
информиране за възникнал трудов спор, както и въпросник за по-подробна 
информация, относно конкретен спор и страните по него; създаден е специален 
модул за проследяване на КТС в базата данни, поддържана от НИПА; ежедневно 
се обработва информация на основата на медиен мониторинг и на база постъпилите 
въпросници за КТС. 

Практиката през 2015 г. показва, че е необходима допълнителна 
популяризация на разработения инструментариум. Пропуските на настоящия 
начин за събиране на информация от медиите и социалните партньори са: 

 Непостоянно постъпваща информация от социалните партньори; 
 Неизчерпателно представяне – не са отразени всички КТС; 
 Понякога липсват данни за измеримите показатели; 
 Не са прецизно представени данните за причините и начина на 

уреждане на спора. 
През 2015 г. е нараснал обхватът на събираната информация, във връзка с 

възникнали КТС, като резултат от прилагането на усъвършенствана методология. 
В същото време липсват съпоставими данни с предходни периоди, относно 
дефинирането на обявени и предприети действия и начините на уреждане на КТС. 
В настоящия анализ присъстват данни само за последната година. 

В предходните години е проследявана основно информация от национални 
медии. Към момента, обхватът на проследяваните източници е разширен с 
регионални медии, страници на социалните партньори, както и онлайн форма за 
информиране на НИПА за актуален КТС в предприятие5 и онлайн въпросник за 
проследяване на КТС, във връзка с изграждането на информационна система за 
колективни трудови спорове на НИПА6. 

                                              
5 Виж http://www.nipa.bg/?q=bg/node/52 
6  Виж http://www.nipa.bg/?q=bg/node/685 
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6. Анализ на регистрираните от НИПА случаи на КТС, 
включително стачки 

През 2015 г. в НИПА са регистрирани 24 случая на възникнали КТС, а 
засегнатите от КТС наети лица са малко повече от 30,000. Използваните показатели 
за анализ на регистрираните от НИПА случаи на КТС, възникнали и протекли през 
2015 г. включват: 

• Разпределение на КТС по икономически сектори, териториален 
признак и видове предприятия; 

• Данни за страните по КТС; 
• Вид на обявените действия за уреждане на КТС; 
• Вид на предприетите действия за уреждане на КТС; 
• Проведени стачни действия и относителни показатели за изгубени 

работни дни, поради стачки и участвали работници на 1000 наети лица; 
• Предмет на регистрираните КТС по икономически сектори; 
• Вид на КТС – правен и неправен спор;  
• Резултат от КТС – удовлетворени ли са исканията на работниците и 

служителите; 
• Причини за възникването на КТС; 
• Срокове за уреждането им. 

6.1. Разпределение на КТС по икономически сектори, 
териториален признак и видове предприятия 

Разпределението на КТС по икономически сектори, териториален признак и 
видове предприятия предоставя възможност за обективна оценка на състоянието на 
индустриалните отношения. 

Фиг.29 Фиг.30 
Регистрирани от НИПА КТС през 2015 
г. по основни икономически сектори 

Наети лица, засегнати от КТС по основни 
икономически сектори 

  

Преобладаващата част от КТС през 2015 г. са възникнали в сектора на 
услугите – 63% спрямо 37% в сектор индустрия. В обществения сектор КТС са 13, 
а в частния – 11. Броят на наетите лица и засегнатите от КТС, се отчита в 
предприятията, в които е възникнал КТС. Общият им брой през 2015 г. е 30,419 
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души. Данните показват, че по-голям е броят на засегнатите лица от КТС в сектор 
индустрия – 16,464 или 54%, спрямо засегнатите в услугите – 13,955 или 46%. 

Фиг.31 
Структура на КТС и засегнатите от КТС наети лица за 2015 г. 

по форма на собственост 

 
 

По отношение на формата на собственост, относителният дял на 
възникналите КТС и на наетите, засегнати от КТС, е еднакво разпределен – около 
58% в обществения сектор, срещу около 42% за частния. Възникналите КТС в 
държавната администрация съставляват малко над 4% от обществения сектор, но 
засегнатите лица в тези КТС са над 15% от засегнатите в обществения сектор. В 
частния сектор възникналите КТС в чуждестранни компании са близо 17% от 
всички КТС в сектора, а засегнатите лица – близо 35%. С други думи, на всеки 6 
предприятия, с възникнал КТС, един е в чуждестранна компания, а на всеки 3 от 
засегнати лица, едно е наето в предприятие с преобладаващо чуждестранно 
участие. 

Фиг.32 
Структура на КТС и засегнатите от КТС наети лица през 2015 г. 

по големина на предприятията 
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Според големината на предприятията, делът на наетите лица, засегнатите от 
КТС, в малките предприятия (до 50 наети) е съвсем малък – под 1%, като техният 
дял в броя на възникналите КТС е около 4%. Малък е и делът на засегнатите лица 
от КТС в средни предприятия – 4% от всички, в около 38% от КТС. Близо 96% от 
засегнатите от КТС наети лица са работещи в големи предприятия с над 250 наети 
лица. Регистрираните КТС в големи предприятия представляват дял от близо 60% 
от всички КТС. Териториалният обхват на регистрираните през 2015 г. КТС 
показва, че има възникнали КТС в общо 16 области от общо 28. От тях в областите 
Стара Загора, София (столица), Кюстендил, Смолян и Хасково са отчетени повече 
от един КТС. 

6.2. Данни за страните по КТС 
Важен раздел от разработения инструментариум (въпросник) за 

проследяване на КТС е идентификацията на страните по КТС. Данни за страните 
по КТС включват данни за работодателя, които спомагат за идентифициране на 
правния субект по ЕИК, имената на лицето, което го представлява, адрес на 
седалище, данни за контакт, видът на субекта (страна по един случай на КТС може 
да бъде както отделното предприятие, така и група предприятия, или браншова 
работодателска организация), преобладаваща форма на собственост (държавна, 
общинска, частна-българска, многонационална), основна дейност съгласно КИД – 
2008 на НСИ, членство в браншова работодателска организация (с оглед на това да 
се установи дали е налице обвързаност с браншов КТД). Целта е да се предостави 
информация относно работодателя, страна по КТС, независимо от вида му, която 
да се ползва при вторично търсене на информация в публични регистри и 
общодостъпни бази данни. Сходна по характер информация се изисква да бъде 
представена и за представителите на работниците и служителите. Посочените 
данни са предназначени да улеснят класифицирането на предприятията, както и да 
подпомогнат оценката на социалните партньори, относно подходящите мерки за 
превенция на КТС. 

Фиг.33 
Структура на КТС и засегнатите от КТС наети лица през 2015 г. 

по данни за страните по спора 
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На Фигура 33 по-горе са представени част от предвидените за събиране 
данни относно страните по КТС. От данните се установява, че в около 38% от 
случаите на възникнал КТС, и за над 57% от засегнатите наети лица, е в сила 
действието на КТД.  

Във възникналите КТС работниците са представлявани от орган на 
професионална организация (синдикат/и) в над 2/3 от регистрираните през 2015 г. 
случаите, с над 92% от засегнатите от КТС наети лица. В останалите 1/3 случаи на 
КТС, при засегнати наети лица по-малко от 8%, работниците са упълномощили 
друг орган, съгласно чл.1, ал.2 ЗУКТС. В 11 от регистрираните случаи на 
възникнали КТС през 2015 г., или 46%, липсват данни за броя на работниците, 
страна по спора. 

В над 1/3 от възникналите КТС, работниците, предявили искания към 
работодателя, са синдикални членове на браншова или териториална синдикална 
организация. Членство в национално представителните синдикати КНСБ и КТ 
„Подкрепа“, заедно или поотделно, е заявено в 75% от случаите на КТС. Само в 
един случай на КТС има данни относно членство на работодателя в национално 
представителна работодателска организация.  

От информацията за данните за страните по възникналите КТС, могат да се 
извлекат и някои резултативни данни, като например средният брой засегнати 
наети лица от КТС в едно предприятие – 1,267 лица), среден брой на работниците, 
страна по КТС - 200 лица, които съставляват среден относителен дял от 55% от 
общия брой наети в предприятията с КТС. 

6.3. Вид на обявените действия за уреждане на КТС 
На Фигура 34 е представена структурата на КТС, според обявените действия 

за уреждането им през 2015 г. Процентният дял е различен от 100%, тъй като в 
повечето случаи работниците, предявили искания, са посочили едновременно 
повече от едно действие за постигането им. 

Фиг.34 
Структура на КТС през 2015 г. според вида 
на обявените действия за уреждането му 
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Съгласно възприетата методология, са изследвани поотделно обявените и 
предприети действия за уреждане на КТС. Те включват различни видове действия 
за уреждане/разрешаване на спора, съгласно ЗУКТС, или действия, предвидени в 
друг закон – Закона за събранията, митингите и манифестациите, или Закона за 
медиацията. 

В над половината КТС, обявените действия включват декларация до 
изпълнителната власт (сигнал до ИА „ГИТ“, ресорен орган, общинска власт и др.). 
Това е потвърждение на установилата се практика да се търси съдействие от 
изпълнителната власт по отношение на разрешаване на КТС. Други често 
прилагани средства са предупрежденията за прибягване до ефективна стачка, 
провеждането на преговори или обявяването на протест в извън работно време. По-
рядко прилагани са символичната стачка и стачката от солидарност. В групата 
„друго“ през 2015 г. е регистриран един КТС с колективно подаване на оставки. 

6.4. Вид на предприетите действия за уреждане на КТС 
На Фигура 35 е показана структурата на предприетите действия, като 

средство за уреждане на КТС през 2015 г. И тук процентният дял е различен от 
100%, тъй като са посочени повече от едно действие. 

Фиг.35 
Структура на КТС през 2015 г. според вида 

на предприетите действия за уреждането му 
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са очертани възможности за разширяване на тяхното прилагане от страните по 
КТС. 

6.5. Проведени стачни действия и относителни показатели за 
изгубени работни дни поради стачки, както и участвали 
работници на 1,000 наети лица 

В количествените данни, относно проведените стачки през 2015 г. не са 
отчетени изгубените работни дни в резултат на предупредителни стачки. 
Относителните показатели за изгубени работни дни, поради стачки и участвали 
работници на 1,000 наети лица, са част от техническите стандарти на МОТ за 
събиране на статистически данни за стачки. Те позволяват да се извършва 
сравнение за мащаба на проведените стачки по години, по икономически сектори, 
както и да се извършват международни сравнения. 

На Таблица 4 са представени показатели, характеризиращи информацията, 
получена в НИПА за проведените през 2015 г. 4 ефективни стачки. 

Табл.4 
Проведени ефективни стачки през 2015 г. по икономически дейности 

и показатели, които ги характеризират 

 

Относителните показатели за изгубени работни дни, поради стачки и 
участвали работници на 1,000 наети лица по икономически сектори показват, че за 
националната икономика през 2015 г. стойността е под 1 работен ден и 1 участвал 
в стачка работник на 1,000 наети лица. По сектори по-значителен дял на участвали 
в стачка има в сектора Е „Доставяне на води, канализационни услуги, управление 
на отпадъците и възстановяване“ и сектор R „Култура, спорт и развлечения“. По-
значителен дял на изгубени работни дни има в сектор P „Образование“, поради по-
дълга продължителност на стачката. 

Ефективните стачки през 2015 г. са проведени в 2 средни, едно голямо и едно 
малко предприятия.  
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На Фигура 36 са показани в графичен вид относителните показатели за 
изгубени работни дни, поради стачки и участвали работници на 1,000 наети лица 
по икономически дейности КИД-2008 А21 на НСИ. 

Фиг.36 
Проведени ефективни стачки през 2015 г. по икономически дейности 

и брой изгубени работни дни и участвали работници на 1,000 наети лица 

 
 

В базата данни на НИПА за КТС се събира и информация, относно 
причините за ефективните стачки. На следващата фигура е показана структурата на 
причините, съгласно ЗУКТС. 

Фиг.37 
Причини за проведените през 2015 г. ефективни стачки 
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В процедурата по провеждането на ефективните стачки през 2015 г., в 50% 
от случаите са установени минималните дейности по време на стачка. В единият 
случай е постигнато споразумение между страните по спора, а в другия бе поискано 
съдействие от НИПА по чл.14, ал.3 ЗУКТС и бе постановено арбитражно решение. 

6.6. Предмет на регистрираните КТС по икономически 
сектори 

Предметът на КТС се отнася до конкретните въпроси в областта на трудовите 
и осигурителните отношения, както и тези относно жизненото равнище, които са 
посочени в исканията на работниците, страна по КТС. В един КТС може да се 
засягат повече от един спорни въпроса. 

Фиг.38 
Предмет на КТС през 2015 г. 

 
 

Данните показват, че както и в предходните няколко години, неизплатените 
заплати са най-често срещания предмет на КТС - в 46% от всички КТС през 2015 г. 
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Условия за синдикална дейност
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задължения. Неправен е КТС по интереси. Той произлиза от искания за 
установяване на бъдещи права в рамките на колективното трудово договаряне 
и/или извън него. 

В методологията за проследяване на КТС, те условно се разграничават в три 
групи, като се изхожда от предявените писмени искания. Анализът показа, че 1/3 
от КТС са за права, 1/3 са КТС за интереси, а друга 1/3 включва както искания за 
права, така и за интереси. При КТС за права през 2015 г. са засегнати над 3,000 
наети, при КТС за интереси – около 16,000, а при спорове, характеризиращи се със 
смесени искания – едновременно за права и за интереси, близо 11,000 наети. В 
сектора на услугите 7 от 15 КТС са за права, а в индустрията – само 1. Няма разлика 
между споровете за права и споровете за интереси от гл.т. на размера на 
предприятията – независимо от големината на предприятието, КТС за права и тези 
за интереси се разделят в съотношение 1/3 към 2/3. 

Счита се, че за страните по КТС при разрешаване на спорове за права са по-
подходящи процедурите на арбитраж, докато процедурите на посредничество са 
по-скоро начин за уреждане на спорове за интереси. 

По-долу са посочени някои от формулираните искания от изследваните КТС 
и тяхното отнасяне към вид на КТС. 

КТС за права: 
 Изплащане на дължимите основни възнаграждения навреме; 
 Редовно изплащане на работните заплати; 
 Изплащане на средства за служебно облекло, добавки за храна, бонуси 

и др. 
КТС за интереси: 
 Увеличение на възнагражденията; 
 Да не се намаляват заплатите и да не се прилага намалено работно 

време (4 часа) за служителите; 
 Да се инициира обществено обсъждане на проблеми в сферата на 

културата, наложили намаляване на щата и бюджета на предприятието; 
 Прекратяване на процедура, свързана с масово уволнение; 
 Подобряване условията за синдикална дейност; 
 Преразглеждане на графиците на работа; 
 Сключване на колективен трудов договор. 

6.8. Резултат от уреждането на КТС 
В резултат от уреждането на КТС става ясно дали исканията на работниците 

са напълно или частично удовлетворени, или не. Уреждането на КТС се обективира 
в споразумение между страните или решение на арбитражния орган. Свързан с 
резултата от КТС е начинът на неговото уреждане, в съответствие с предвидените 
в ЗУКТС способи. 
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Фиг.39 
КТС според резултата от уреждане на спора през 2015 г. 

 
 

От фигурата се вижда, че за повече от половината регистрирани в НИПА 
КТС през 2015 г. няма достъпна информация за тяхното уреждане. Частично 
споразумение е постигнато в 42% от КТС, а споразумение по всички въпроси - в 
едва 4% от КТС. 

Фиг.40 
КТС според начина (способите) за уреждането им през 2015 г. 

 
 

Данните, относно начина на уреждане показват, че половината от уредените 
КТС са в резултат на друг способ, различен от описаните в ЗУКТС. Обичайно това 
е свързано с намесата на висшестоящ орган, в резултат на която частично или 
напълно се удовлетворяват исканията на работниците. Непосредствените 
преговори между страните, както и съдействието от синдикални и работодателски 

Частично 
споразумение; 

41,7%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Уреждане на КТС Друго

Чрез непосредствени преговори 
между страните
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организации, които са основополагащият начин за разрешаване на КТС, съгласно 
философията на ЗУКТС, съставляват 42% от уредените КТС. В резултат на стачка 
са уредени едва 8% от КТС. 

Въпреки това, обезпокоително е, че 50% от регистрираните в базата данни 
на НИПА КТС през 2015 г., изглежда остават неуредени. 

6.9. Срокове за уреждането на КТС 
Съществува методологичен проблем при изследването на този показател. 

Данните за възникналите КТС, които събира НИПА, са от различни източници, в 
преобладаващия брой от случаите – от медийни публикации, чрез които се 
установява началния момент на спора, но той трудно се проследява до 
приключването му. За 11 от 24 регистрирани КТС е установена информация за този 
показател. Времетраенето на КТС в тези случаи варира от един ден, до над 70 дена. 
Предвид ниския брой случаи, от проследяването на този показател не могат да се 
направят статистически значими изводи. Въпреки това, на база на наличните данни, 
може да се отбележи, че в четири от случаите спорът е уреден за по-малко от 5 
работни дни, в три от случаите спорът е продължил от 13 до 26 дни, а в четири от 
случаите спорът е бил с продължителност над 45 дена. 

6.10. Основни изводи и препоръки от анализа на КТС 
 За подобряване на възможностите на базата данни за КТС чрез 

осигуряване на представителност на информацията през 2015 г. е възприета 
усъвършенствана методология за събиране на информация, анализ и оценки. В 
рамките на изпълнявания от НИПА проект „Разрешаване на спорове“ бяха 
създадени и работиха две работни групи. Първата работна група анализира 
начините за проследяване на колективни трудови спорове и даде предложения за 
изграждане на информационна система за КТС. Втората работна група работи по 
идентифицирането на добри практики и разработването на предложения, насочени 
към подобряване на нормативната уредба на процедурите за посредничество и 
арбитраж в България. Всяка работна група е изготвила междинен и окончателен 
доклад.  

 Консултациите върху изграждането на информационна система за 
КТС, в рамките на работната група, са част от изпълнението на целите на проекта 
за усъвършенстване на нормативната уредба. Експертите на представителните 
организации на работодателите и тези на работниците и служителите предлагат да 
се усъвършенства поддържаната от НИПА база данни за КТС, с цел съдействието 
на НИПА при уреждането на КТС да се възприема по-ефективно от досегашната 
практика на ниво предприятие, община или бранш. 

 През 2015 г. са отразени данни за 24 КТС, възникнали в отделни 
предприятия. От тях постъпилите искания за съдействие от НИПА са две. 
Проведена е процедура по посредничество по искане на синдиката в едно 
предприятие, която е прекратена без постигане на споразумение между страните. 
Другото искане е за арбитраж по чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС за минимални дейности по 
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време на стачка. Постановено е арбитражно решение на 19.02.2015 г. Предложената 
промяна в нормативната уредба на посредничеството и арбитража има за цел да ги 
направи по-подходящи и желани за страните. 

 Както и през минали години, през 2015 г. над половината случаи на 
КТС имат за предмет неизплатените и забавени възнаграждения. Други често 
срещани проблеми са измененията в заплащането на труда, преструктурирането на 
предприятия и свързаното с тях съкращение на работни места, преговорите за 
сключване на КТД. Частично или напълно са уредени около 50% от възникналите 
спорове. Основният начин за тяхното уреждане е постигнато споразумение чрез 
намесата на орган на държавната власт, а на второ място са непосредствените 
преговори между страните. 
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7. Заключение 
През 2015 г., в рамките на реализацията на Компонент 2 „Разрешаване на 

спорове“ от проект на Министерството на труда и социалната политика 
„Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на 
работниците и служителите“, бе разработена и въведена усъвършенствана 
методология за събиране на информация и анализ на данните. В разработката, както 
по отношение на данните за КТД, така и за КТС, бяха включени представители на 
социалните партньори, експерти от НИПА и членове на Надзорния съвет на НИПА. 
Информационната система за КТС бе интегрирана с тази за регистрация и анализ 
на колективните трудови договори . По отношение на базата данни за КТД са 
приложени показатели за оценка на договореностите и са изготвени два пилотни 
анализа. Със съдействието на експерти на социалните партньори са изработени два 
въпросника за събиране на данни за актуални КТС. В по-нататъшната работа по 
изготвянето на анализи е необходимо да се осъществи промяна в обхвата на 
анализите, в т.ч. да се осигури национална представителност на данните за 
постигнати договорености. Необходима е допълнителна работа по методологията 
за проследяване и регистриране на колективните трудови спорове, с цел постигане 
на представителност на данните за КТС. Създаването на устойчива практика ще 
почива, както и досега, на диалог и сътрудничество със социалните партньори на 
национално равнище. 

Развитието на двете информационни системи за КТД и КТС са част от 
стратегията за развитие на НИПА и те взаимно се допълват. Продуктите на 
информационната система за КТД са публично достъпни и имат за цел да улеснят 
социалните партньори в провеждането на преговори за подписване на КТД, както 
и като проактивно средство за превенция на възникването на КТС в страната.  

Чрез проследяването на показатели като честота и мащаб на възникналите 
спорове, двете информационни системи могат да спомогнат за оценка на влиянието 
на КТС върху процесите на колективно трудово договаряне. Предмет на 
периодични проучвания могат да станат също така причините за възникване на 
КТС и тяхното влияние върху развитието на икономическите сектори, върху 
регионалната икономика и върху средните равнища на заплащане. 
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Приложения 
Приложение 1: 

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

 

Икономически дейности № по 
ред 

Действащи КТД на равнище 
„отрасъл/бранш“ 

към 
31.12.2012 

към 
31.12.2013 

към 
31.12.2014 

към 
31.12.2015 

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 Тютюнева промишленост * * * * 

10 Бранш Фуражна промишленост *    

11 Бранш Целулозно-хартиена 
промишленост * * * * 

12 Отрасъл Електротехническа и 
електронна промишленост 

  * * 

13 Отрасъл Машиностроителни и 
металообработващи дейности * * * * 

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

14 Бранш Енергетика * * *  

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

15 Бранш Водоснабдяване * * * * 

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

G Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети 18 Бранш Търговия * * * * 
H Транспорт, складиране и 
пощи 19 Отрасъл Транспорт * *  * 
I Хотелиерство и 
ресторантьорство 20 Бранш Туризъм * * * * 
M Професионални дейности и 
научни изследвания 21 Бранш Селскостопанска академия * * * * 
P Образование 22 Отрасъл Образование * * * * 
Q Хуманно здравеопазване и 
социална работа 23 Отрасъл Здравеопазване * * * * 

R Култура, спорт и развлечения 

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

изкуства * * *  

26 Бранш Музеи и художествени 
галерии 

   * 
27 Бранш Театър * * * * 
28 Бранш Футбол * * * * 

Общо 25 24 23 22 
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Приложение 2: 
Действащи КТД на равнище „отрасъл/бранш“ 

по основни икономически сектори 

Основни икономически 
сектори 

към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

Селско, горско и рибно 
стопанство 1 1 1 1 

Индустрия 14 13 13 11 
Услуги 10 10 9 10 

Общо 25 24 23 22 
 

Приложение 3: 
Действащи КТД на общинско равнище 

по общински дейности 

Общински дейности към 31.12.2012 г. към 31.12.2013 г. към 31.12.2014 г. към 31.12.2015 г. 

Образование 65 70 66 67 
Здравеопазване 69 67 64 66 
Социални услуги 9 10 18 14 
Култура 12 11 7 8 
Други 4 6 8 9 

Общо 159 164 163 164 
 

Приложение 4: 
Действащи КТД на общинско равнище към 31.12.2015 г., по общински дейности и 

области 
Области Общини Общински дейности 

 

Образование Здравеопазване Социални 
услуги 

Култура Други Общо 

Благоевград Благоевград 1         1 

Сандански   1       1 

Бургас Бургас 1 2   1   4 

Карнобат 1 1       2 

Несебър   1       1 

Поморие   1       1 

Приморско   1       1 

Средец   1 1     2 

Сунгурларе   1       1 

Царево   1       1 
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Действащи КТД на общинско равнище към 31.12.2015 г., по общински дейности и 
области 

(продължение) 
Области Общини Общински дейности 

 

Образование Здравеопазване Социални 
услуги 

Култура Други Общо 

Варна Белослав 1         1 

Варна 1 1 1 1   4 

Девня 1         1 

Долни чифлик 1         1 

Провадия 1 1       2 

Велико 
Търново 

Велико 
Търново 

1 1       2 

Горна 
Оряховица 

  1       1 

Елена   1       1 

Павликени 1         1 

Свищов   1       1 

Видин Брегово 1         1 

Видин     1     1 

Враца Враца   1       1 

Мездра   1   1   2 

Габрово Габрово 1 1       2 

Дряново   1       1 

Севлиево 1         1 

Трявна   1       1 

Добрич Генерал 
Тошево 

      1   1 

Тервел         1 1 

Кърджали Кирково   1       1 

Кърджали 1 1 2     4 

Кюстендил Дупница   1       1 

Кюстендил   1       1 

Рила     1   1 2 

Сапарева баня 1         1 

Ловеч Летница 1         1 

Ловеч 1 1     1 3 

Луковит 1         1 

Тетевен   1       1 

Угърчин 1         1 

Ябланица 1         1 
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Действащи КТД на общинско равнище към 31.12.2015 г., по общински дейности и 
области 

(продължение) 
Области Общини Общински дейности 

 

Образование Здравеопазване Социални 
услуги 

Култура Други Общо 

Монтана Брусарци 1         1 

Вършец 1         1 

Лом 1   1     2 

Монтана 1         1 

Пазарджик Батак 1         1 

Белово 2         2 

Брацигово 1         1 

Велинград   1       1 

Пазарджик 1 1       2 

Ракитово   1       1 

Перник Перник 1         1 

Радомир 1         1 

Плевен Долна 
Митрополия 

1 1       2 

Долни Дъбник   1       1 

Кнежа 1         1 

Плевен   1       1 

Червен бряг   1       1 

Пловдив Асеновград         1 1 

Калояново 2 1 1     4 

Карлово   1       1 

Марица 1         1 

Пловдив 1 5       6 

Раковски   1       1 

Садово   1       1 

Сопот 1 1 1     3 

Стамболийски 1         1 

Разград Разград   1       1 

Русе Борово         1 1 

Ветово 1 1       2 

Иваново       1   1 

Русе 1       1 2 

Сливо поле 1         1 

Силистра Силистра   1   1 1 3 
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Действащи КТД на общинско равнище към 31.12.2015 г., по общински дейности и 
области 

(продължение) 
Области Общини Общински дейности 

 

Образование Здравеопазване Социални 
услуги 

Култура Други Общо 

Сливен Нова Загора 1         1 

Сливен 1 1       2 

Смолян Девин 1         1 

Мадан 1         1 

Неделино   1       1 

Рудозем 1         1 

Смолян   1       1 

Чепеларе 1         1 

София 
(столица) 

Столична 1 2       3 

Стара 
Загора 

Гурково 1         1 

Гълъбово 1         1 

Казанлък   2 1 1   4 

Мъглиж 1 1       2 

Николаево 1         1 

Раднево         1 1 

Стара Загора 1 3 1     5 

Търговище Антоново       1   1 

Опака 1         1 

Попово 2 1       3 

Търговище 1         1 

Хасково Димитровград 1 2 2     5 

Ивайловград 1         1 

Харманли   1       1 

Хасково   1 1     2 

Шумен Велики 
Преслав 

1         1 

Венец 1         1 

Каспичан 1         1 

Нови пазар 1         1 

Смядово         1 1 

Хитрино 1         1 

Шумен 1 2       3 

Ямбол Стралджа   1       1 

Тунджа 1         1 

Общо 67 66 14 8 9 164 
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Приложение 5: 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ по основни икономически сектори 

Основни икономически 
сектори 

 към 
 31.12.2012 г. 

 към  
31.12.2013 г. 

към 
 31.12.2014 г. 

 към 
 31.12.2015 г. 

Селско, горско и рибно 
стопанство 

75 76 67 66 

Индустрия 254 245 228 223 
Услуги 1865 1807 1705 1608 

Общо 2194 2128 2000 1897 
 
 

Приложение 6: 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ по икономически дейности 

Икономически сектори 
(Номенклатура А21 на НСИ) 

 към  
31.12.2012 г. 

 към  
31.12.2013 г. 

към  
31.12.2014 г. 

 към 
31.12.2015 г. 

A Селско, горско и рибно 
стопанство 

75 76 67 66 

B Добивна промишленост 18 20 16 16 
C Преработваща промишленост 153 137 130 125 
D Производство и 
разпределение на електрическа 
и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

20 24 25 24 

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

46 48 43 44 

F Строителство 17 16 14 14 
G Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети 

23 18 16 14 

H Транспорт, складиране и 
пощи 

43 41 39 42 

I Хотелиерство и 
ресторантьорство 

11 13 12 8 

J Създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

10 8 9 9 

K Финансови и застрахователни 
дейности 

4 4 4 4 

L Операции с недвижими имоти 18 20 16 16 
M Професионални дейности и 
научни изследвания 

36 32 42 33 

N Административни и 
спомагателни дейности 

8 11 14 14 

O Държавно управление 111 111 123 126 
P Образование 1 170 1 123 1 019 961 
Q Хуманно здравеопазване и 
социална работа 

321 317 298 281 

R Култура, спорт и развлечения 73 73 75 65 
S Други дейности 37 36 38 35 
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Общо 2 194 2 128 2 000 1 897 
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Приложение 7: 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ по регистрация в обхвата на отрасъл/бранш 

Наименование към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

Бранш Горско стопанство 66 67 59 54 
Бранш Тютюнева промишленост 3 2 2 3 
Птицевъдна промишленост         
Отрасъл Проучване, добив и преработка 
на минерални суровини 20 21 17 17 

Бранш Производство на захар и захарни 
изделия 4 3 4 6 

Бранш Производство на пиво и малц 4 3 4 4 
Бранш Дървообработваща и мебелна 
промишленост 2 4 3 3 

Бранш Целулозно-хартиена 
промишленост 2 2 2 2 

Бранш Металургия 4 3 3 3 
Бранш Енергетика 20 24 25 24 
Бранш Водоснабдяване 38 42 36 37 
Отрасъл Строителство 10 9 9 9 
Бранш Пътно строителство 7 7 5 5 
Бранш Търговия 13 10 11 9 
Отрасъл Транспорт 43 41 39 42 
Бранш Туризъм 12 14 13 9 
Отрасъл Здравеопазване 273 266 244 228 
Отрасъл Образование 1 170 1 123 1 019 961 
Бранш музикално-сценични изкуства и 
Бранш Театър 19 22 18 16 

Бранш Библиотечно дело 19 16 19 14 
Бранш Футбол 3 2 2 2 
Бранш Текстилна промишленост 8 7 7 5 
Бранш Трикотажна промишленост     1 1 
Бранш Фуражна промишленост         
Бранш електротехническа и електронна 
промишленост 15 14 15 13 

Отрасъл Машиностроителни и 
металообработващи дейности 45 41 36 33 

Общо 1 802 1 744 1 596 1 503 
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Приложение 8: 
Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“ по 

икономически дейности 
Икономически сектори 
(Номенклатура А21 на 

НСИ) 

 към  
31.12.2012 г. 

 към  
31.12.2013 г. 

към  
31.12.2014 г. 

 към 
31.12.2015 г. 

A Селско, горско и рибно 
стопанство 4 973 5 139 4 608 4 809 

B Добивна промишленост 9 955 10 455 15 653 15 185 
C Преработваща 
промишленост 71 589 65 121 65 755 60 251 
D Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива 

18 613 20 859 20 213 18 022 

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

16 492 17 455 15 945 16 821 

F Строителство 3 333 4 227 4 055 3 972 
G Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети 1 396 1 142 1 112 1 036 

H Транспорт, складиране и 
пощи 29 383 21 212 20 494 19 398 
I Хотелиерство и 
ресторантьорство 4 293 4 126 3 750 3 824 
J Създаване и 
разпространение на 
информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

4 035 7 341 5 557 8 354 

K Финансови и 
застрахователни дейности 11 258 11 147 10 942 10 364 
L Операции с недвижими 
имоти 709 729 586 541 
M Професионални дейности 
и научни изследвания 4 117 3 696 4 741 3 421 
N Административни и 
спомагателни дейности 758 1 334 1 706 1 788 

O Държавно управление 39 740 42 818 49 548 39 077 
P Образование 58 954 58 953 51 773 52 073 
Q Хуманно здравеопазване 
и социална работа 44 006 37 890 33 920 35 161 
R Култура, спорт и 
развлечения 3 925 4 239 5 524 3 592 

S Други дейности 920 1 135 1 216 1 039 
Общо 328 449 319 018 317 098 298 728 
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Приложение 9: 
Дял на наетите лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“, 

спрямо наетите в страната – обществен и частен сектор 
 към 

31.12.2012 г. 
към 

31.12.2013 г. 
към 

31.12.2014 г. 
към 

31.12.2015 г. 

Наети лица, за които са в сила действащи КТД 
Обществен сектор 214,542 207,302 202,065 194,329 
Частен сектор 113,907 111,716 115,033 104,399 

Общо 328,449 319,018 317,098 298,728 

Наети лица, национално ниво 
Обществен сектор 558,445 563,056 545,768 532,632 
Частен сектор 1,660,273 1,663,347 1,694,776 1,653,982 

Общо 2,218,718 2,226,403 2,240,544 2,186,614 

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

Обществен сектор 38.4% 36.8% 37.0% 36.5% 
Частен сектор 6.9% 6.7% 6.8% 6.3% 

Общо 14.8% 14.3% 14.2% 13.7% 
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Приложение 10: 
Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“, в обхвата на 

отрасъл/бранш 

Наименование към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

Бранш Горско стопанство 2 528 2 665 2 363 2 238 
Бранш Тютюнева промишленост 1 791 1 475 638 1 584 
Птицевъдна промишленост         
Отрасъл Проучване, добив и 
преработка на минерални суровини 10 254 10 569 15 842 15 374 

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

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

Бранш Целулозно-хартиена 
промишленост 1 011 1 001 1 008 999 

Бранш Металургия 3 431 2 649 3 052 2 956 
Бранш Енергетика 18 613 20 859 20 213 18 022 
Бранш Водоснабдяване 14 886 15 588 13 975 14 507 
Отрасъл Строителство 643 1 466 1 713 1 584 
Бранш Пътно строителство 2 690 2 761 2 342 2 388 
Бранш Търговия 1 074 924 896 863 
Отрасъл Транспорт 29 383 21 212 20 494 19 398 
Бранш Туризъм 4 293 4 126 3 750 3 824 
Отрасъл Здравеопазване 42 693 36 635 32 889 33 944 
Отрасъл Образование 58 954 58 953 51 773 52 073 
Бранш музикално-сценични изкуства 
и Бранш Театър 1 491 1 819 1 752 1 688 

Бранш Библиотечно дело 1 132 982 1 098 737 
Бранш Футбол 91 74 74 71 
Бранш Текстилна промишленост 2 718 2 523 2 616 2 559 
Бранш Трикотажна промишленост     307 297 
Бранш Фуражна промишленост         
Бранш електротехническа и 
електронна промишленост 4 515 4 586 3 994 4 050 

Отрасъл Машиностроителни и 
металообработващи дейности 26 879 24 911 25 268 24 243 

Общо 234 962 221 086 211 892 209 284 
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Приложение 10: 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ според размера на предприятието 

Размер на предприятието 
към 

31.12.2012 г. 
към 

31.12.2013 г. 
към 

31.12.2014 г. 
към 

31.12.2015 г. 

Голямо (над 250 наети лица) 302 286 272 254 

Средно (50-249 наети лица) 568 563 527 522 

Малко (10-49 наети лица) 940 929 887 854 

Микро (0-9 наети лица) 70 70 80 81 

* липсват данни 314 280 234 186 

Общо 2 194 2 128 2 000 1 897 

дял на липсващите данни 14.3% 13.2% 11.7% 9.8% 
 
 
 
 
 
 

Приложение 11: 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ според формата на собственост 

Собственост към 
31.12.2012 г. 

към 
31.12.2013 г. 

към 
31.12.2014 г. 

към 
31.12.2015 г. 

Обществен сектор 1 915 178 1 761 1 666 
в т.ч. за 
администрация 

109 104 114 117 

Частен сектор 279 1 946 239 231 
в т.ч. чуждестранни 
предприятия 

74 1 872 74 71 

Общо 2 194 2 124 2 000 1 897 
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Приложение 12: 
Действащи КТД на равнище „предприятие“ по административни области 

Области към 31.12.2012 г. към 31.12.2013 г. към 31.12.2014 г. към 31.12.2015 г. 
Благоевград 47 56 37 16 
Бургас 119 143 135 113 
Варна 101 104 96 96 
Велико Търново 101 108 104 111 
Видин 49 43 36 39 
Враца 91 86 84 86 
Габрово 80 74 70 70 
Добрич 143 132 132 124 
Кърджали 44 41 34 33 
Кюстендил 40 36 31 32 
Ловеч 60 64 65 61 
Монтана 67 60 67 65 
Пазарджик 64 64 53 49 
Перник 22 28 23 19 
Плевен 57 55 52 50 
Пловдив 181 175 160 152 
Разград 20 24 22 18 
Русе 85 77 70 69 
Силистра 27 26 21 21 
Сливен 58 50 44 43 
Смолян 58 49 48 48 
София 57 60 61 55 
София (столица) 227 216 213 209 
Стара Загора 165 160 154 140 
Търговище 32 31 27 27 
Хасково 78 69 66 60 
Шумен 84 65 71 70 
Ямбол 37 32 24 21 

Общо 2 194 2 128 2 000 1 897 
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Приложение 13: 
Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“ по 

административни области 

Области към 31.12.2012 г. към 31.12.2013 г. към 31.12.2014 г. към 31.12.2015 г. 
Благоевград 9 338 9 605 6 334 1 631 
Бургас 13 213 15 792 13 780 11 216 
Варна 23 948 23 001 20 657 19 761 
Велико Търново 10 118 9 336 11 002 10 818 
Видин 1 517 1 412 1 151 1 163 
Враца 9 480 8 547 8 729 9 264 
Габрово 10 922 10 103 9 599 8 583 
Добрич 8 923 9 514 9 080 7 575 
Кърджали 4 679 3 881 3 836 4 185 
Кюстендил 7 545 8 196 6 674 5 831 
Ловеч 6 548 7 103 6 941 5 834 
Монтана 3 435 3 007 2 722 2 309 
Пазарджик 6 574 6 826 6 265 5 851 
Перник 4 309 4 551 3 969 1 101 
Плевен 7 930 9 032 6 477 4 807 
Пловдив 24 549 27 117 24 161 28 008 
Разград 2 938 2 813 2 612 2 374 
Русе 8 228 8 149 5 077 5 763 
Силистра 3 534 3 600 2 839 2 881 
Сливен 8 052 7 822 5 064 4 853 
Смолян 5 966 5 519 4 292 4 385 
София 8 124 6 770 8 072 7 182 
София (столица) 91 733 85 493 99 857 98 509 
Стара Загора 25 041 22 569 28 696 28 613 
Търговище 4 626 4 985 4 668 4 305 
Хасково 4 313 3 679 4 514 3 309 
Шумен 9 515 7 103 7 469 7 064 
Ямбол 3 351 3 493 2 561 1 553 

Общо 328 449 319 018 317 098 298 728 
 

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ДОКЛАДА 
1.  Табл.1 Въведени в базата данни на НИПА КТД и Анекси към тях по години 
2.  Табл.2 Сключени, получени и въведени в базата данни на НИПА КТД и анекси към тях по години и равнища 

на договаряне към края на съответната година 
3.  Табл.3 Действащи КТД по равнище на договаряне към края на всяка година за периода 2012-2015 г. 
4.  Табл.4 Проведени ефективни стачки през 2015 г. по икономически дейности и показатели, които ги 

характеризират 
 
  

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. 72/73 

 

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ДОКЛАДА 
1.  Фиг.1 Сравнителна структура на сключените КТД и Анекси според вида на носителя 
2.  Фиг.2 Динамика на сключените КТД и анекси към тях 
3.  Фиг.3 Темп на растеж на сключените КТД и Анекси към тях 
4.  Фиг.4 Брой субекти на КТД и Анекси към тях 
5.  Фиг.5 Сключени КТД и Анекси на равнище „отрасъл/бранш“ 
6.  Фиг.6 Сключени КТД и Анекси на равнище „община“ 
7.  Фиг.7 Сключени КТД и анекси на равнище „предприятие“ 
8.  Фиг.8 Сключени КТД и анекси по равнища на договаряне към 31.12.2015 г. 
9.  Фиг.9 Сключени КТД и анекси по области към 31.12.2015 г. 
10.  Фиг.10 Сключени КТД и анекси по планови райони към 31.12.2015 г. 
11.  Фиг.11 Сключени КТД и анекси на равнище „предприятие“ по икономически дейности (КИД-2008) А21 към 31.12.2015 г. 
12.  Фиг.12 Сключени КТД и Анекси на равнище „предприятие“ по икономически дейности (КИД-2008) А3 към 31.12.2015 г. 
13.  Фиг.13 Сключени КТД и анекси към тях на равнище „предприятие“ според размера на предприятието към 31.12.2015 г. 
14.  Фиг.14 Сключени КТД и анекси на равнище „предприятие“ по сектори и форма на собственост към 31.12.2015 г. 
15.  Фиг.15 Сключени КТД и Анекси на общинско равнище по вид дейности към 31.12.2015 г. 
16.  Фиг.16 Сключени КТД по равнища на договаряне според срока на действия към 31.12.2015 г. 
17.  Фиг.17 Сключени анекси по вид към 31.12.2015 г. 
18.  Фиг.18 Действащи КТД на равнище „предприятие“ по основни икономически сектори към 31.12.2015 г. 
19.  Фиг.19 Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“ към края на всяка година. 
20.  Фиг.20 Наетите лица, за които действат КТД на равнище „предприятие“, към 31.12.2015 г. по основни икономически 

сектори 
21.  Фиг.21 Наети лица, за които са в сила действащите КТД на равнище „предприятие“, спрямо наетите в страната – в 

обществен и частен сектор (в %) 
22.  Фиг.22 Действащи КТД на равнище „предприятие“ към 31.12.2015 г.според големината на предприятията 
23.  Фиг.23 Действащи КТД на равнище „предприятие“ към 31.12.2015 г. според формата на собственост 
24.  Фиг.24 Действащи КТД на равнище „предприятие“ по административни области на страната към 31.12.2015 г. 
25.  Фиг.25 Наети лица, за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие“по административни области към 

31.12.2015 г. 
26.  Фиг.26 Действащите КТД на равнище „отрасъл/бранш“ по основни икономически сектори към 31.12.2015 г. 
27.  Фиг.27 Действащи КТД на общинско равнище към края на съответната година 
28.  Фиг.28 Брой и относителен дял на действащите КТД на общинско равнище по общински дейности към 31.12.2015 г. 
29.  Фиг.29 Действащи КТД на общинско равнище по планови райони към 31.12.2015 г., групирани по общински дейности 
30.  Фиг.30 Регистрирани от НИПА КТС през 2015 г. по основни икономически сектори 
31.  Фиг.31 Наети лица, засегнати от КТС по основни икономически сектори 
32.  Фиг.32 Структура на КТС и засегнатите от КТС наети лица за 2015 г. по форма на собственост 
33.  Фиг.33 Структура на КТС и засегнатите от КТС наети лица през 2015 г. по големина на предприятията 
34.  Фиг.34 Структура на КТС и засегнатите от КТС наети лица през 2015 г. по данни за страните по спора 
35.  Фиг.35 Структура на КТС през 2015 г. според вида на обявените действия за уреждането му 
36.  Фиг.36 Структура на КТС през 2015 г. според вида на предприетите действия за уреждането му 
37.  Фиг.37 Проведени ефективни стачки през 2015 г. по икономически дейности и брой изгубени работни дни и участвали 

работници на 1,000 наети лица 
38.  Фиг.38 Причини за проведените през 2015 г. ефективни стачки 
39.  Фиг.39 Предмет на КТС през 2015 г. 
40.  Фиг.40 КТС според резултата от уреждане на спора през 2015 г. 

В разработката на Доклада участваха: 
Владимир Бояджиев, директор на НИПА 
Данаил Димитров, главен експерт 
Жасмина Саръиванова, главен експерт 
Марияна Иванова, главен експерт 
Михаил Михайлов, главен експерт 
Иваел Лозев, старши експерт 
Искрена Йорданова, старши експерт 
Камелия Стоянова, младши експерт 
Мариана Стефанова, младши експерт 
при съдействието на гл.ас. Атанас Атанасов, УНСС, д-р по икономика  
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