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І. 

Информацията,  съдържаща  се  в  настоящето  изложение,  е  генерирана  въз 
основа  на  поддържаната  от  НИПА  интегрирана  база  от  данни  за  колективните 
трудови  договори  (КТД)  и  колективните  трудови  спорове  (КТС),  и  по‐специално 
данните  за  постигнатите  договорености  между  страните  по  КТД  на  равнище  на 
договаряне „предприятие“ – чл. 51а КТ, към 30.09.2020 г. 

Анализираните  договорености  в  действащите  КТД  към  30.09.2020  г.,  които 
НИПА изследва, са от раздел „Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)“, които 
се определят според разпоредбите на Кодекса на труда, и в съответствие с Наредбата 
за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). Съгласно разпоредбата 
на  чл.14  от  НСОРЗ,  който  предвижда  с  колективен  трудов  договор,  с  вътрешни 
правила  за  работната  заплата  или  с  индивидуален  трудов договор  да могат  да  се 
определят по‐високи размери на допълнителните трудови възнаграждения. Това е в 
съответствие с чл.50, ал.1 КТ, който постановява, че с колективния трудов договор се 
уреждат  въпроси  на  трудовите  и  осигурителните  отношения  на  работниците  и 
служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. 

На  основата  на  информацията  от  КТД,  в  НИПА няма  регистрирани  данни  от 
действащите  към  30.09.2020  г.  КТД,  за  договореност  между  работодатели  и 
организации на работниците и служителите, относно времето, през което се полага 
извънреден труд, т.е. продължителността на времето, през което може да се полага 
извънреден  труд,  към момента  не  се  уговаря между  страните  по  КТД.  По‐долу  са 
изследвани  договореностите  в  КТД,,  които  уреждат  допълнителното  трудово 
възнаграждение за положен извънреден труд, съгласно чл.262, ал.1 КТ. 

ІІ. 

Допълнителни трудови възнаграждения за извънреден труд за работа 
през РАБОТНИ дни 

В чл.262 КТ, ал. 1, т.1 е определено, че положеният извънреден труд се заплаща 
с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по‐
малко от 50 на сто за работа през работни дни. С част от действащите КТД на равнище 
„предприятие“ този процент е договорен в по‐висок размер между работодатели и 
организации на работниците и служителите. 

Договорен с КТД по‐висок размер от минимума на ДТВ за извънреден труд 
през работни дни 
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За  последните  години,  вкл.  и  към  30.09.2020  г.,  броят  на  КТД  на  равнище 
„предприятие“, с които страните договарят по‐висок размер на ДТВ за извънреден 
труд през работни дни, е устойчив, макар и сравнително не висок като относителен 
дял  от  КТД,  като  съставлява  средно  5.5%  от  действащите  КТД.  Въпреки  този 
относително  нисък  дял,  тези  КТД  са  в  сила  средно  за  25%  от  обхванатите  с  КТД 
работници  и  служители,  като  към  30.09.2020  г.  тези  КТД,  с  които  е  постигната 
договореност за по‐висок размер на ДТВ за извънреден труд през работни дни, са в 
сила за значително по‐голям брой работници и служители, в сравнение с 31.12.2019 
г. – с близо 13 500 души, което съставлява ръст от 20%. 

  

На  графиката  по‐долу  са  показани  показателите  на ДТВ  за  извънреден  труд 
през работни дни. 

 

Средно договорения по‐висок размер в проценти на ДТВ за извънреден труд 
през работни дни в действащите КТД на равнище „предприятие“ към 30.09.2020 г. е 
64.08%, или с близо 14% над нормативно установения минимум. Най‐често страните 
по  действащите  КТД  за  последните  години  договарят  60%  размер  на  ДТВ  за 
извънреден  труд  през  работните  дни,  като  минимално  договорения  по‐висок 
процент е 52%, а максималният – 3 пъти над законовия минимум. 
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Коефициентът на средно договорения процент на ДТВ за извънреден труд през 
работни дни към нормативния минимум, както и темпа на изменението им спрямо 
достигнатото  равнище  с  действащите  КТД  към  31.12.2017  г.,  са  показани  на 
следващите графики. При запазване на стойността на нормативния минимум от 50% 
ДТВ за извънреден труд през работни дни за изследвания период, изменението на 
средно договорения по‐висок процент е в диапазон от 2.5% пункта. 

  

На  фигурата  по‐долу  е  представен  договорения  по‐висок  размер  на  ДТВ  за 
извънреден  труд през работни дни като коефициент към нормативно установения 
минимум по групи икономически дейности номенклатура А21 на КИД‐2008 НСИ. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през работни дни по икономически дейности 

 

Най‐висока  е  стойността  на  коефициента  в  дейност  „Култура,  спорт  и 
развлечения“ – 1.5, като средно за индустриалния сектор той е 1.29, а за публичния 
(държавно управление, образование, здравеопазване) – 1.32.  
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Диференциацията  на  изследвания  коефициент  на  средно  договорената  по‐
висока  стойност  като  процент  на  ДТВ  за  извънреден  труд  през  работни  дни  с 
действащите  КТД  на  равнище  „предприятие“  към  30.09.2020  г.  е  показана  на 
следващата графика. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през работни дни по икономически сектори 

(обществен/частен) 

 

Коефициентът,  изразяващ  съотношението  на  средно  договорения  по‐висок 
размер  на  ДТВ  за  извънреден  труд  през  работни  дни  е  по‐висок  в  обществения 
сектор,  където  се  откроява  сферата  на  държавната  администрация,  отколкото  в 
частния. 

Разпределението според големината на предприятията показва, че стойността 
на коефициента е най‐висока в КТД на малките предприятия, където съотношението 
на средно договорения размер на ДТВ за извънреден труд през работни дни е двойно 
по‐висок от постигнатата договореност с КТД на големите предприятия. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през работни дни по големина на предприятията 
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По  административни  области  и  статистически  райони  разпределението  на 
стойностите на коефициента е показано на графиките по‐долу. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през работни дни по административни области и 

статистически райони 

  

Средно  договореният  размер  на  ДТВ  за  извънреден  труд  (в  процент)  през 
работни  дни  като  съотношение  към  нормативния  минимум  е  най‐висок  –  2.05  в 
действащите  КТД  на  равнище  „предприятие“  в  област  Кюстендил,  а  най‐ниска 
стойност  –  1.1  се  отбелязва  в  област  Благоевград.  Не  се  забелязва  съществена 
диференциация  на  коефициента  по  статистически  райони,  като  най‐високи  са 
стойностите в Югоизточния и Югозападния райони – 1.32. 

ІІІ. 

Допълнителни трудови възнаграждения за извънреден труд за работа 
през ПОЧИВНИ дни 

В чл.262 КТ, ал. 1, т.2 е определено, че положеният извънреден труд се заплаща 
с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по‐
малко от 75 на сто за работа през почивни дни. С определена част от КТД на равнище 
„предприятие“  този  процент  е  договорен  между  работодатели  и  организации  на 
работниците  и  служителите,  в  по‐висок  размер,  като  данните  са  показани  на 
графиките по‐долу. 

Договорен с КТД по‐висок размер от минимума на ДТВ за извънреден труд 
през почивни дни 
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Броят на КТД на равнище „предприятие“, с които страните договарят по‐висок 
размер на ДТВ за извънреден труд през почивните дни, е устойчив за изследвания 
период, като към 30.09.2020 г. като процентен относителен дял нараства минимално, 
в сравнение с броя на КТД, съдържащи такава договореност, към 31.12.2019 г. Прави 
впечатление, че броят на КТД с договорено ДТВ за извънреден труд през почивни дни 
над  установения  в  КТ  минимум  е  почти  двойно  по‐голям  от  тези  КТД,  с  които  е 
договорен  по‐висок  размер  на  ДТВ  за  извънреден  труд  през  работни  дни.  Към 
30.09.2020 г. броят на работниците и служителите, за които са в сила договореностите 
за по‐висок размер на ДТВ за извънреден труд през почивни дни надхвърля 30% от 
всички, обхванати от КТД на равнище „предприятие“, и е с 14 266 наети лица повече, 
отколкото показват данните към 31.12.2019 г. 

На  графиката  по‐долу  са  показани  показателите  на ДТВ  за  извънреден  труд 
през почивните дни. 

 

Средно договорения по‐висок размер в проценти на ДТВ за извънреден труд 
през почивните дни в действащите КТД на равнище „предприятие“ към 30.09.2020 г. 
е 86.45%, или с близо 11.5% над нормативно установения минимум, като средно за 
изследвания период той е близо 87% (86.9%). Най‐често страните по действащите КТД 
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за  последните  години  договарят  85%  размер  на  ДТВ  за  извънреден  труд  през 
почивните  дни,  като  минимално  договорения  по‐висок  процент  е  78%,  а 
максималният – 2 пъти над законовия минимум. 

Коефициентът на средно договорения процент на ДТВ за извънреден труд през 
почивните дни към нормативния минимум, както и темпа на изменението им спрямо 
достигнатото  равнище  с  действащите  КТД  към  31.12.2017  г.,  са  показани  на 
следващите графики. При запазване на стойността на нормативния минимум от 75% 
ДТВ за извънреден труд през работни дни за изследвания период, коефициентът на 
средно  договорения  по‐висок  размер  се  запазва,  а  изменението  на  средно 
договорения  по‐висок  процент  е  в  диапазон  по‐малък  от  1.5%  пункта,  като  се 
отбеляза нарастване в действащите КТД към 30.09.2020  г.  в  сравнение  с  тези  към 
31.12.2019 г. 

  

На  фигурата  по‐долу  е  представен  договорения  по‐висок  размер  на  ДТВ  за 
извънреден труд през почивни дни като коефициент към нормативно установения 
минимум по групи икономически дейности номенклатура А21 на КИД‐2008 НСИ. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през почивни дни по икономически дейности 
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Най‐висока е стойността на коефициента в действащите КТД към 30.09.2020 г. 
в  дейност  „J  Създаване  и  разпространение  на  информация  и  творчески  продукти; 
далекосъобщения“  –  1.33,  като  средно  за  индустриалния  сектор  той  е  1.15,  а  за 
публичния  (държавно  управление,  образование,  здравеопазване)  –  1.16,  като 
отбелязва най‐ниски стойности в здравеопазването и културата – 1.07. 

Диференциацията  на  изследвания  коефициент  на  средно  договорената  по‐
висока  стойност  като  процент  на  ДТВ  за  извънреден  труд  през  почивните  дни  с 
действащите  КТД  на  равнище  „предприятие“  към  30.09.2020  г.  показва,  че 
изследвания коефициент е по‐висок, макар и незначително, в частния сектор,  като 
най‐висока  е  стойността  му,  договорена  с  КТД  на  предприятия  с  чуждестранна 
собственост – 1.22. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през работни дни по икономически сектори 

(обществен/частен) 

 

Разпределението според големината на предприятията показва, че стойността 
на коефициента е най‐висока в КТД на средните и големите предприятия, отколкото 
при  малките  и  микро  предприятията,  при  много  малка  диференциация  между 
отделните предприятия според тяхната големина. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през работни дни по големина на предприятията 
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По  административни  области  и  статистически  райони  разпределението  на 
стойностите на коефициента е показано на графиките по‐долу. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през почивните дни по административни области и 

статистически райони 

  

Средно  договореният  размер  на  ДТВ  за  извънреден  труд  (в  процент)  през 
работни  дни  като  съотношение  към  нормативния  минимум  е  най‐висок  –  1.29  в 
действащите КТД на равнище „предприятие“ в област Велико Търново, а най‐ниска 
стойност  –  1.07  се  отбелязва  в  област  Търговище.  Не  се  забелязва  съществена 
диференциация  на  коефициента  по  статистически  райони,  като  разликите  между 
отделните райони са в рамките на стотни от процента. 

ІV. 

Допълнителни трудови възнаграждения за извънреден труд за работа 
през дните на ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ 

В чл.262 КТ, ал. 1, т.3 е определено, че положеният извънреден труд се заплаща 
с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по‐
малко от 100 на сто за работа през дните на официални празници. С част от КТД на 
равнище  „предприятие“  този  процент  е  договорен  между  работодатели  и 
организации  на  работниците  и  служителите,  в  по‐висок  размер,  като  данните  са 
показани на графиките по‐долу. 

Договорен с КТД по‐висок размер от минимума на ДТВ за извънреден труд 
през дните на официални празници 
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Броят на КТД на равнище „предприятие“, с които страните договарят по‐висок 
размер на ДТВ за извънреден труд през дните на официални празници, е устойчив за 
изследвания период, като към 30.09.2020 г. като процентен относителен дял нараства 
минимално,  в  сравнение  с  броя  на  КТД,  съдържащи  такава  договореност,  към 
31.12.2019 г. Броят на работниците и служителите, за които са в сила договореностите 
за по‐висок размер на ДТВ за извънреден труд през дните на официални празници е 
по‐висок като относителен дял с 6.3% пункта, съответно с близо 14 хил. наети лица, 
като достига почти 1/3 от всички, обхванати от КТД на равнище „предприятие“. 

  

На  графиката  по‐долу  са  показани  показателите  на ДТВ  за  извънреден  труд 
през дните на официални празници. 

 

Средно договорения по‐висок размер в проценти на ДТВ за извънреден труд 
през дните на официални празници в действащите КТД на равнище „предприятие“ 
към 30.09.2020 г. е 123.42%, или с близо 24% над нормативно установения минимум, 
като  средно  за  изследвания  период  той  отбелязва  същата  стойност.  Най‐често 
страните по действащите КТД за последните години договарят 120% размер на ДТВ 
за  извънреден  труд  през  дните  на  официални  празници,  като  минимално 
договорения по‐висок процент е 105%, а максималният – над 2 пъти над законовия 
минимум. 
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Коефициентът на средно договорения процент на ДТВ за извънреден труд през 
дните  на  официални  празници  към  нормативния  минимум,  както  и  темпа  на 
изменението им спрямо достигнатото равнище с действащите КТД към 31.12.2017 г., 
са показани на следващите  графики. При запазване на стойността на нормативния 
минимум от 100%  ДТВ  за  извънреден  труд през дните на официални празници  за 
изследвания  период,  коефициентът  на  средно  договорения  по‐висок  размер  се 
запазва, а изменението на средно договорения по‐висок процент е в диапазон по‐
малък от 1.5% пункта, като се отбеляза нарастване в действащите КТД към 30.09.2020 
г. в сравнение с тези към 31.12.2019 г. 

  

На  фигурата  по‐долу  е  представен  договорения  по‐висок  размер  на  ДТВ  за 
извънреден  труд  през  дните  на  официални  празници  като  коефициент  към 
нормативно установения минимум по групи икономически дейности номенклатура 
А21 на КИД‐2008 НСИ. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през дните на официални празници по 

икономически дейности 

 

Най‐висока е стойността на коефициента в действащите КТД към 30.09.2020 г. 
в дейност „Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци“ – 
1.42,  като  средно  за  индустриалния  сектор  той  е  1.27,  а  за  публичния  (държавно 
управление, образование, здравеопазване, култура) – 1.24, като отбелязва най‐ниски 
стойности в дейност „Операции с недвижими имоти“ – 1.15. 
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Диференциацията  на  изследвания  коефициент  на  средно  договорената  по‐
висока  стойност  като  процент  на  ДТВ  за  извънреден  труд  в  дните  на  официални 
празници с действащите КТД на равнище „предприятие“ към 30.09.2020 г. показва, 
че изследвания коефициент е по‐висок, макар и незначително, в частния сектор, като 
най‐висока  е  стойността  му,  договорена  с  КТД  на  предприятия  с  чуждестранна 
собственост – 1.25. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през дните на официални празници по 

икономически сектори (обществен/частен) 

 

Разпределението според големината на предприятията показва, че стойността 
на коефициента, показващ съотношението на средно договорения по‐висок размер 
на  ДТВ  за  извънреден  труд  през  дните  на  официални  празници  към  нормативно 
установения минимум с действащите КТД на равнище „предприятие“ към 30.09.2020 
г.  е  най‐висока  в  КТД  на  големите  предприятия,  а  най‐ниска  е  стойността  му  при 
микро предприятията. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през работни дни по големина на предприятията 

 

По  административни  области  и  статистически  райони  разпределението  на 
стойностите на коефициента е показано на графиките по‐долу. 
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Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд през дните на официални празници по 

административни области и статистически райони 

  

Средно  договореният  размер  на  ДТВ  за  извънреден  труд  (в  процент)  през 
дните на официални празници като съотношение към нормативния минимум е най‐
висок – 1.38 в действащите КТД на равнище „предприятие“ в област Варна, а най‐
ниска  стойност – 1.10  се  отбелязва  в  област  Разград.  Не  се  забелязва  съществена 
диференциация на коефициента по статистически райони. 

V. 

Допълнителни трудови възнаграждения за извънреден труд при 
СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

В чл.262 КТ, ал. 1, т.4 е определено, че положеният извънреден труд се заплаща 
с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по‐
малко от 50 на сто при сумирано изчисляване на работното време. С определена част 
от КТД на равнище „предприятие“ този процент е договорен между работодатели и 
организации  на  работниците  и  служителите,  в  по‐висок  размер,  като  данните  са 
показани на графиките по‐долу. 

Договорен с КТД по‐висок размер от минимума на ДТВ за извънреден труд 
при сумирано изчисляване на работното време 
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Броят на КТД на равнище „предприятие“, с които страните договарят по‐висок 
размер на ДТВ за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време, 
също  е  устойчив  за  изследвания  период,  като  към  30.09.2020  г.  като  процентен 
относителен дял нараства минимално, в сравнение с броя на КТД, съдържащи такава 
договореност, към 31.12.2019 г. Броят на работниците и служителите, за които са в 
сила договореностите за по‐висок размер на ДТВ за извънреден труд при сумирано 
изчисляване  на  работното  време  е  по‐висок  като  относителен  дял  с  6.2%  пункта, 
съответно с 13 694 наети лица. 

  

На графиката по‐долу са показани показателите на ДТВ за извънреден труд при 
сумирано изчисляване на работното време. 

 

Средно договорения по‐висок размер в проценти на ДТВ за извънреден труд 
при  сумирано  изчисляване  на  работното  време  в  действащите  КТД  на  равнище 
„предприятие“  към  30.09.2020  г.  е  63.77%,  или  с  близо  14%  над  нормативно 
установения минимум, като средно за изследвания период той отбелязва стойност от 
64.86%. Най‐често страните по действащите КТД за последните години договарят 60% 
размер  на  ДТВ  при  сумирано  изчисляване  на  работното  време,  като  минимално 
договорения по‐висок процент е 52%, а максималният – 80% към 30.09.2020 г., или с 
30% пункта над законовия минимум. 
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Коефициентът на средно договорения процент на ДТВ за извънреден труд при 
сумирано изчисляване на работното време към нормативния минимум, както и темпа 
на изменението им спрямо достигнатото равнище с действащите КТД към 31.12.2017 
г., са показани на следващите графики. При запазване на стойността на нормативния 
минимум от 50% ДТВ за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното 
време  за  изследвания  период,  коефициентът  на  средно  договорения  по‐висок 
размер  е  устойчив,  а  изменението  на  средно  договорения  по‐висок  процент  е  в 
диапазон  по‐малък  от  3%  пункта,  като  се  отбеляза  неговото  намаляване  в 
действащите КТД към 30.09.2020 г. в сравнение с тези към 31.12.2019 г. 

 

На  фигурата  по‐долу  е  представен  договорения  по‐висок  размер  на  ДТВ  за 
извънреден  труд при  сумирано изчисляване на работното  време  като  коефициент 
към  нормативно  установения  минимум  по  групи  икономически  дейности 
номенклатура А21 на КИД‐2008 НСИ. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време по 

икономически дейности 
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Най‐висока е стойността на коефициента в действащите КТД към 30.09.2020 г. 
в  дейност  „J  Създаване  и  разпространение  на  информация  и  творчески  продукти; 
далекосъобщения“  –  1.50,  като  средно  за  индустриалния  сектор  той  е  1.24,  а  за 
публичния  (държавно  управление,  образование,  здравеопазване,  култура)  –  1.32, 
като  отбелязва  най‐ниски  стойности  в  дейност  „К  Финансови  и  застрахователни 
дейности“ – 1.10. 

Диференциацията  на  изследвания  коефициент  на  средно  договорената  по‐
висока стойност като процент на ДТВ за извънреден труд при сумирано изчисляване 
на работното време с действащите КТД на равнище „предприятие“ към 30.09.2020 г. 
показва, че изследвания коефициент е по‐висок в обществения сектор, в сравнение с 
частния,  като  най‐висока  е  стойността  му,  договорена  с  КТД,  в  държавната 
администрация – 1.37. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд п при сумирано изчисляване на работното време 

по икономически сектори (обществен/частен) 

 

Разпределението според големината на предприятията показва, че стойността 
на коефициента, показващ съотношението на средно договорения по‐висок размер 
на  ДТВ  за  извънреден  труд  при  сумирано  изчисляване  на  работното  време  към 
нормативно  установения минимум  с  действащите  КТД  на  равнище  „предприятие“ 
към 30.09.2020 г. е най‐висока в КТД на малките предприятия – 1.34, а най‐ниска е 
стойността му при микро предприятията – 1.20. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време по 

големина на предприятията 
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По  административни  области  и  статистически  райони  разпределението  на 
стойностите на коефициента е показано на графиките по‐долу. 

Коефициент на средно договорения с КТД по‐висок размер от минимума на 
ДТВ за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време по 

административни области и статистически райони 

  

Средно  договореният  размер  на  ДТВ  за  извънреден  труд  (в  процент)  при 
сумирано  изчисляване  на  работното  време  като  съотношение  към  нормативния 
минимум е най‐висок – 1.40 в действащите КТД на равнище „предприятие“ в област 
Смолян и в КТД на тези предприятия, които имат териториални структури в цялата 
страна,  а  най‐ниска  стойност  –  1.16  се  отбелязва  в  Софийска  област.  Сред 
статистическите райони се откроява Югоизточният район, където коефициентът има 
най‐висока стойност – 1.33, в сравнение с Североизточния район, където той е 1.20. 


