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ВЪВЕДЕНИЕ
Предназначението на настоящия доклад е да представи наличната в НИПА
информация за постигнатите договорености относно минималната работна заплата
между работодатели и организации на работници и служители, съдържащи се в
действащите колективни трудови договори (КТД) на равнище „предприятие“ към
30.09.2020 г. Данните в доклада са въз основа на създадената онлайн
информационна система за КТД и колективни трудови спорове (КТС) на интернет
страницата на НИПА ‐ http://www.nipa.bg/база‐данни/, която анализира близо 100 от
договореностите между страните по КТД. От 2017 г. НИПА изследва постигнатите с
КТД договорености между работодатели и синдикални организации, като
информацията се обобщава в годишни доклади, а данните са публично достъпни на
интернет страницата на НИПА.
Докладът е изготвен във връзка с Предложението на ЕК от 28.10.2020 г. за
Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални
работни заплати в Европейския Съюз.
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. Тези
функции са предвидени в чл.5, т.1а и чл.8, т.5а от Правилника за устройството и
дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА)1 и на основата
на информацията, получена в НИПА по силата на чл.53, ал.5 от Кодекса на труда (КТ)2
Периодичните доклади на НИПА съдържат информация за броя и структурата на
сключените КТД в страната, за действащите за определен период и към определена
дата КТД, както и за възникналите КТС и начините за тяхното уреждане. Данните имат
за цел да бъдат в помощ на социалните партньори при колективното трудово
договаряне. Анализът на информацията, генерирана от интегрираната база от данни
на НИПА за КТД и КТС, има за цел да съдейства за обезпечаване на информационните
нужди при прилагане на мерки и политики в сферата на индустриалните отношения.

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;“;
„Чл. 8. Администрацията на института: 5. поддържа базата с данни за: а) колективното трудово договаряне“
2 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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І.
Обект на изследване са действащите към 30.09.2020 КТД на равнище на
договаряне „предприятие“ в страната, сключени по реда на чл. 51а КТ, и вписани към
18.11.2020 г. в ИА „ГИТ“. Предметът на изследване са съдържащите се в тези КТД
основни параметри на постигнатите договорености между страните по отношение на
минималната работна заплата. Структурата на договореностите относно
минималната работна заплата е анализирана по следните основни характеристики:
 групи икономически дейности на основата на КИД‐2008;
 основни икономически сектори – форми на собственост –
обществен/частен сектор, вкл. национални/чуждестранни предприятия;
 големина на предприятията, според броя на наетите в тях лица (малки, в
т.ч. микро, средни и големи); и
 административно‐териториално деление – административни области и
статистически райони.
По своята същност КТД представлява нормативно съглашение, постигнато в
процеса на колективното договаряне между работодател/работодателска/и
организация/и и синдикална/и организация/и, уреждащо въпроси на трудовите и
осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с
повелителни разпоредби на закона. КТД не може да съдържа клаузи, по‐
неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона. Сключеният
КТД в предприятие не може да съдържа клаузи, по‐неблагоприятни от
договореностите в отраслов или браншов КТД, с който работодателят е обвързан. КТ
определя кръга от въпроси, които могат да се уреждат с КТД. Това са трудовите
отношения, като отношения между работниците и служителите и работодателя по
престирането и заплащането на работната сила и осигурителните отношения на
работниците и служителите, които са отношения по материално обезпечение на
осигурените лица, при настъпване на определени социални рискове, определени в
Кодекса за социалното осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.
Съгласно КТ, колективните трудови договори се сключват на следните равнища
– предприятие, отрасъл/бранш и община. На равнище предприятие, бранш и отрасъл
може да се сключи само един КТД. В общината колективни трудови договори се
сключват за различни дейности, финансирани от общинския бюджет и затова на това
равнище могат да се сключват повече от един КТД.
Определението на КТД, за целите на предложената Директива, съдържащо се
в нейния чл.3, ал.4 ‐ „колективен трудов договор“ означава всяко писмено
споразумение относно условията на труд и на заетост, сключено от социалните
партньори в резултат на колективно договаряне, не противоречи на това, което
предвижда КТ.
В Р България 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
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разпоредби на КТ предприятие е всяко учреждение, организация, кооперация,
заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд. Това определение
обхваща както предприятия, осъществяващи стопанска дейност, така и такива,
осъществяващи социална, културна, образователна, здравна и друга дейност.
Страните по КТД на равнище предприятие са работодател и синдикална/и
организация/и. Работодателят е физическо или юридическо лице или негово
поделение, организация, кооперация, както и всяко друго организационно
икономически обособено образувание, което самостоятелно наема работници и
служители по трудово правоотношение. Синдикална организация е всяка
организация на работници и служители, създадена при упражняване на правото на
синдикално сдружаване. Съгласно българското законодателство, ако не съществува
синдикална организация, работодателят не може да сключи КТД, с който и да е било
друг орган, излъчен от работниците и служителите.
Процедурата по сключване на КТД в предприятие се състои в изготвяне на
проект на КТД от синдикалната организация, а когато в предприятието има повече от
една синдикална организация – те представят общ проект. Когато синдикалните
организации не могат да постигнат съгласие по изготвянето на общ проект, общото
събрание на работниците и служителите (или събранието на пълномощниците)
приема проекта на една от синдикалните организации с обикновено мнозинство.
Съгласно предложената Директива, „колективно договаряне“ означава всички
преговори, провеждани между работодател, група работодатели или една или
повече организации на работодатели, от една страна, и една или повече организации
на работниците, от друга страна, за определяне на условията на труд и заетост; и/или
за регламентиране на отношенията между работодатели и работници; и/или за
регламентиране на отношенията между работодатели или техни организации и
организация на работници или организации на работници – чл.3, ал.3.
В докладите на НИПА, вкл. и в настоящия доклад, са използвани следните
понятия:
„Действащи КТД“ на равнище „предприятие“ е показател, който установява
съвкупността от КТД към определен времеви момент, чийто срок на действие не е
изтекъл, или е бил продължен с анекс. Данните представят фактическия брой на КТД,
които са в сила към определен времеви момент, съответно показателят се
диференцира
по
икономически
дейности,
икономически
сектори
(обществен/частен), големина на предприятията и териториален аспект – райони за
планиране и административни области.
„Икономически дейности“ ‐ В интегрираната база от данни на НИПА се прилага
посочване на една икономическа дейност за равнище „предприятие“. Използваната
от НИПА класификация е пълният код на икономическа дейност от КИД‐2008 на НСИ
(буквен и четири цифрен код). В настоящият доклад се използва агрегираната
номенклатура на икономическите дейности А21.
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„Големина на предприятията“ – действащите КТД на равнище „предприятие“
са разпределени според големината на предприятията, като за целта са използвани
определенията от Закона за малките и средни предприятия, основани на броя наети
лица, според който едно предприятие се определя като микро, малко, средно или
голямо. Съответно според ЗМСП голямо предприятие е това, което има над 250 наети
лица, средно – от 50 до 250 наети, малко – от 10 до 50 наети, и микро‐предприятие –
под 10 наети. В национален мащаб данните, с които разполага НИПА, свързани с броя
наети лица, не са изчерпателни, доколкото за определен брой от тях, не могат да
бъдат установени данни за броя наети лица. Това са предприятия главно в сферата на
образованието и здравеопазването – детски ясли, училища и др.
„Наети лица и обхват на КТД“. Една от основните методологически трудности
при представянето на информацията за колективното трудово договаряне е броят на
наетите лица по трудово и служебно правоотношение по равнища на договаряне.
НСИ предоставя предварителна публична информация относно броя на наетите лица
по трудово и служебно правоотношение до средата на втория месец след изтичане
на съответното тримесечие, вкл. по икономически дейности А21 от КИД‐2008, както
и по области и статистически райони, и по основни икономически сектори
(обществен/частен). НИПА не разполага с данни за наетите лица по икономически
дейности на общинско равнище, както и такива за наетите лица, за които са в сила
отрасловите/браншови КТД, с изключение на икономическа дейност С11.05
„Производство на пиво” и С11.06 „Производство на малц”, където браншовия КТД е
разпрострян със заповед на министъра на труда и социалната политика и е в сила за
всички наети в бранш „Пивоварна промишленост“.
Информацията за броя на обхванатите от КТД на равнище предприятие наети
лица е достъпна от вторични източници. Ползвани са данни от Търговския регистър,
Административния регистър, правно‐информационните системи „Апис“ и „Сиела‐
Норма“, както и други достъпни източници, вкл. и директни запитвания.
Информацията не може да бъде оценена като изчерпателна, тъй като в определени
случаи липсват данни за наетите лица. Средно за изследвания период 2011‐2020 г.
НИПА не разполага с данни за броя на наетите лица в 2.9% от предприятията с
действащи КТД, като средно за последните три години този процент е сведен до 1.9%.
При определянето на наетите лица, за които са в сила КТД, се използва
допускането, че на основание чл.57, ал.2 КТ и във връзка с чл.50, ал.2 КТ в
предприятие, в което действа КТД, той е в сила за всички наети работници и
служители, предвид факта, че за НИПА не е възможно нито да установи членовете на
синдикалната/те организация/и, страна по договора, нито броя на тези работници и
служители, които са се присъединили към действащия към даден момент КТД. С цел
осигуряване на по‐висока степен на съответствие, данните на НСИ за наетите лица на
годишна база се осредняват от данните в края на всяко тримесечие, а не от месечния
динамичен ред, тъй като НИПА публикува данни за действащите КТД към края на
всяко тримесечие.
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Данните за наетите в държавната администрация се черпят от НСИ,
Административния регистър и от Годишните доклади за състоянието на
администрацията. В ИА „ГИТ“ освен КТД се вписват и споразумения за държавните
служители, като има администрации, в които сключения КТД е в сила както за
служители по трудово, така и по служебно правоотношение чрез отделни раздели
или изрични позовавания; в други има КТД за служителите по трудово
правоотношение и споразумение за тези по служебно правоотношение, а при някои
администрации има само КТД или споразумение за държавните служители. При
определянето на наетите лица, за които те са в сила, е възприето допускането, че там,
където КТД обхваща договорености, касаещи служителите по трудово и служебно
правоотношение, и там, където наред с КТД има и сключено споразумение за
държавните служители, то те са в сила за всички наети в съответната администрация,
докато наличието на действащо КТД само за служителите по трудово
правоотношение е в сила само за тях, както и наличие само на действащо
споразумение за държавните служители е в сила само за тях.
В съответствие с изложеното, при тези основни допускания, НИПА е в
състояние да представи данни за обхвата на действащите КТД само на равнище
„предприятие“, докато според предложената Директива понятието „обхват на
колективното договаряне“ означава процентът работници на национално равнище,
за които се прилага даден колективен трудов договор – чл.3, ал.5.
„Териториален обхват на КТД“. Разпределенията на действащите КТД по
териториален признак отразява 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
административни области и статистически райони (според класификацията на НСИ на
ниво NUTS 2), като е използвана класификацията „Единен класификатор на
административно‐териториалните и териториалните единици“ (ЕКАТТЕ) за седалище
на работодателя. За определена група предприятия, които имат териториални
структури, освен 28‐те области, е обособена и позицията „Цялата страна“.
Източници на информация. Основният източник на информация за изготвянето
на доклада е създадената в НИПА интегрирана електронна база данни за
постъпилите в НИПА от ИА „ГИТ“ КТД на различните равнища на договаряне. Съгласно
новите правила за предоставяне и обмен на информация между НИПА и ИА „ГИТ“,
НИПА има достъп до регистъра на КТД на ИА „ГИТ“, като информация за вписаните
КТД и анексите към тях се предоставя на НИПА и на електронен и на хартиен носител.
Като допълнителен източник на информация за доклада са използвани данни на ИА
„ГИТ“ за брой наети лица и код на икономическа дейност на предприятие, както и
данни от Търговския регистър, Административния регистър, НСИ, и др.
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ІІ.
ПОСТИГНАТИ ДОГОВОРЕНОСТИ В ДЕЙСТВАЩИТЕ КТД НА РАВНИЩЕ
„ПРЕДПРИЯТИЕ“ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Чрез КТД се определят основното и допълнителните трудови възнаграждения
с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане, по аналогия с
чл.66, ал.1, т.7 КТ относно съдържанието на индивидуалните трудови договори.
В чл.107м от КТ е дефинирано, че размерът на индивидуалните трудови
възнаграждения зависи от разпоредбите на трудовото законодателство, колективния
трудов договор и вътрешните правила за работната заплата на предприятието. По‐
важните нормативни изисквания по отношение на трудовите възнаграждения се
съдържат в Глава дванадесета от Кодекса на труда (чл.242–чл.272 КТ) и Наредбата за
структурата и организацията на работната заплата.
Държавата регулира минималните трудови възнаграждения и обезщетения,
според чл.244 КТ. С Постановления на Министерски съвет (ПМС) се определя размер
на МРЗ за страната. Според предложената Директива, Р България е в групата на
държавите‐членки на ЕК, в които МРЗ се установява нормативно. В същото време,
както се посочва в предложената Директива, „в държавите членки със
законоустановени минимални работни заплати колективното договаряне също има
силно отражение върху адекватността на минималната работна заплата. Като влияе
на общото развитие на работните заплати, колективното договаряне осигурява
работни заплати над минималното равнище, определено от закона, и води до
повишаването му. Това води и до повишаване на производителността.“
ДОГОВОРЕНА МРЗ.
Следва да се има предвид, че договореностите в КТД относно размера на МРЗ
за предприятието дефинират този размер по различни начини, в зависимост от
волята на страните. В КТД на равнище „предприятие“ се среща определянето на МРЗ
за групи професии или категории персонал като коефициент към договорена база –
напр. МРЗ за страната или за отрасъл/бранш, или фиксиран размер в лева.
Договореностите относно размерите на основните работни заплати, диференцирани
според квалификацията на работниците и служителите, не могат да бъдат пряко
сравнявани, поради наличието на различни подходи в тяхното определяне.
В някои КТД се посочва диференциация на база степен на образование, в други
КТД се посочват деветте категории персонал, съгласно Закона за бюджета на ДОО, по
които се договарят минималните осигурителни доходи, в трети КТД се посочват
конкретни длъжности в предприятието, като за тях се посочва съответно МРЗ, а в
четвърти се прави препратка към Вътрешните правила за организация на работната
заплата.
Тези различия при договарянето на МРЗ в КТД на равнище „предприятие“
правят на този етап практически невъзможно прякото сравнение на договореностите
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за МРЗ в КТД по групи работници и служители, за които се договаря МРЗ в различните
по дейност предприятия, както и диференциацията на факторите, които влияят върху
договореното минимално възнаграждение.
В настоящият доклад се представя информация относно договореностите за
МРЗ в действащите КТД на равнище „предприятие“, които надвишават нормативно
установения минимум. Факт е, че в редица КТД страните договарят размер на МРЗ за
предприятието на равнището й, определено с ПМС, или на равнище, установено с
отрасловия/браншови КТД, т.е. по отношение на МРЗ не се установява „надграждане“
на нормативния минимум, или на установеното равнище на минимално заплащане в
отраслов/браншови КТД.
В действащите КТД на равнище „предприятие“ се разграничават три начина на
определяне на размера на МРЗ за предприятието. МРЗ се договаря като определена
сума в лева, като коефициент към МРЗ за страната, или като коефициент към МРЗ за
отрасъл/бранш.
В таблицата по‐долу са представени данните относно различните начини на
договаряне на МРЗ над установената нормативно с ПМС стойност към 30.09.2020 г.
30.09.2020 г.
НАЧИН НА ДОГОВАРЯНЕ НА МРЗ

КТД (брой)
като сума
като коефициент към МРЗ за страната
като коефициент към МРЗ за отрасъл/бранш
Общо

Отн. дял

Наети

Отн. дял

419

85,7%

63 198

59,0%

69

14,1%

43 888

40,9%

1

0,2%

95

0,1%

489

100,0%

107 181

100,0%

От общо 1 577 действащи КТД на равнище „предприятие“ към 30.09.2020 г. в
489 от тях, или 31% страните са договорили по‐висок размер на МРЗ за
предприятието, отколкото е действащият към този период минимум – 610 лв. МРЗ.
Договорен размер на МРЗ над МРЗ за страната като стойност в лева е постигнат
в над 85% от действащите КТД, като тези договорености са в сила за 59% от наетите
лица в техния обхват. Този начин на договаряне на МРЗ в предприятията чрез КТД се
среща по принцип в две разновидности – като обща договореност относно МРЗ за
предприятието, и/или като договореност относно МРЗ за определени категории
персонал и длъжности, като най‐често размера на МРЗ се договаря за длъжности в
предприятието без специална квалификация.
По‐малко от 15% от договореностите в действащите към 30.09.2020 г. КТД на
равнище „предприятие“, с които се определя по‐висока от МРЗ за страната, използват
начина на договаряне на основата на коефициент към МРЗ за страната, но следва да
се отчете, че тези КТД са в сила за близо 41% от наетите лица, обхванати от КТД, с
които се договаря по‐висок размер на МРЗ. Пренебрежимо малък е броят на
действащите КТД на равнище „предприятие“, с които по‐високият размер на МРЗ за
предприятието се обвързва с договорен размер на МРЗ в отраслови/браншови КТД.
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Договорена с КТД МРЗ над МРЗ за страната
КТД

Наети лица

От показаните на графиките данни може да се направи извод, че, макар и
незначително, нараства броят на действащите КТД на равнище „предприятие“, в
които страните по тях договарят МРЗ в по‐висок размер, отколкото действащият
нормативно установен минимум, като броят на наетите лица, за които тези КТД са в
сила, нараства с близо 7%, в сравнение с края на 2019 г.
Разпределението на действащите към 30.09.2020 г. КТД на равнище
„предприятие“ и наетите лица в техния обхват, с които е договорена МРЗ по‐висока
от тази за страната, е показано на следващите графики.
Договорена с КТД МРЗ над МРЗ за страната по икономически дейности към
30.09.2020 г. (брой КТД от общо действащи КТД)

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. 9/21

Договорена с КТД МРЗ над МРЗ за страната по икономически дейности към
30.09.2020 г. (наети лица, за които КТД са в сила от общо наети лица в обхвата на
действащи КТД)

Данните, показани на горните графики, визуализират съществена
диференциация по икономически дейности (А21 КИД‐2008 НСИ) на дела на
действащите КТД на равнище „предприятие“ към 30.09.2020 г., с които социалните
партньори са договорили МРЗ за предприятието в по‐висок размер от МРЗ за
страната. В близо 70% от действащите към 30.09.2020 г. КТД в предприятията от
енергетиката (D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия)
е договорена минимална заплата, по‐висока от нормативно установения минимум,
следвани от сектор „Образование“ с 51.4% и ВиК сектора – 45.7%. На другия полюс са
икономическите дейности „Строителство“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и
„Операции с недвижими имоти“, където няма действащи КТД към 30.09.2020 г. с
договорен по‐висок размер на МРЗ. С КТД в добивната промишленост за 79.2% от
наетите в тази икономическа дейност е договорен по‐висок размер на МРЗ, като
приблизително сходен е процентът им и в енергийния сектор – 77%, и ВиК сектора –
67.3%.
Разпределението на договорената с КТД МРЗ над установения минимум към
30.09.2020 по икономически сектори (обществен/частен) показва, че относителният
дял на действащите КТД е по‐висок в обществения – 31.5%, отколкото в частния
сектор – 27.1%, но обхванатите от действието на договореностите за по‐висок размер
на МРЗ над нормативно установения е по‐висок в частния сектор – 41.3%, в сравнение
с обществения – 33.4%.
Следва да се отбележи, че в рамките на частния сектор, делът на националните
предприятия, в които с КТД е договорена МРЗ в по‐висок размер от минимума, е
почти 3 пъти по‐малък, отколкото е делът на предприятията, чиято собственост е
чуждестранна. Делът на наетите лица, за които тази договореност е в сила, отново е
в полза на чуждестранните предприятия – 44.1% срещу 38.5% за националните
предприятия.
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Договорена с КТД МРЗ над МРЗ за страната по икономически сектори
(обществен/частен) към 30.09.2020 г. (брой КТД и наети лица, за които КТД са в сила)
КТД

Наети лица

Според големината на предприятията разпределението на действащите КТД
към 30.09.2020 г., като относителен процентен дял, с които е договорен по‐висок
размер на МРЗ в предприятието в сравнение с МРЗ за страната, и на наетите лица, за
които те са в сила, е показано на графиките по‐долу.
Договорена с КТД МРЗ над МРЗ за страната според големината на предприятията
към 30.09.2020 г. (брой КТД и наети лица, за които КТД са в сила)

Най‐висок е относителният дял на малките – 34.4%, съответно на големите
предприятия – 33.5%, в които с КТД е договорен по‐висок размер на МРЗ за
предприятието, като данните показват, че и относителният дял на наетите лица, за
които са в сила КТД за тези групи предприятия, също е сходен. Прави впечатление, че
близо ¼ от КТД и наетите лица в микро предприятията са договорили по‐висока МРЗ
от нормативно установения размер.
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Договорена с КТД МРЗ над МРЗ за страната по административни области и
статистически райони към 30.09.2020 г. (брой КТД и наети лица, за които КТД са в
сила)
КТД

Наети лица

От горните графики е видно, че най‐висок е относителният дял на действащите
към 30.09.2020 г. КТД на равнище „предприятие“, с които се договаря по‐висок
размер на МРЗ от нормативно определения, в област Русе – почти в половината от
действащите КТД – 49.1%, а най‐нисък – в област Шумен – 12.1%. Най‐голям е
относителният дял на наетите, обхванати от КТД с договорен по‐висок размер на МРЗ
в област Враца – 68.7%, а най‐малък – 7.4% ‐ в област Търговище. Близо 15%
процентни пункта е диференциацията между статистическите райони, в които с
действащите КТД е договорено равнище на МРЗ над тази за страната – съответно
39.4% в Северозападния район, срещу 24.8% в Североизточния планов район.
Относителният дял на наетите лица, за които са в сила КТД с договорен по‐висок от
минималния размер на МРЗ, е най‐голям в Южния централен район – 48.1%, а най‐
малък – в Северния централен район – 29.3%.
РАЗМЕР НА ДОГОВОРЕНАТА МРЗ.
Договореният размер на МРЗ за предприятието с КТД е от съществено
значение. След съответните изчисления и привеждане на коефициентите на
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. 12/21

договорения размер към величина в лева, на фигурите са показани някои показатели
на договорената МРЗ над нормативния минимум. Като основен показател,
характеризиращ постигнатите договорености с КТД над минимално установените с
нормативната уредба, НИПА изчислява коефициент на средно договорената стойност
към нормативния минимум, в случая определената с ПМС минимална работна
заплата за страната за 8‐часов работен ден.
Показатели на договорения размер на МРЗ над нормативния минимум

Визуализацията на показателите относно договорения размер на МРЗ,
представена на графиката, показа:
1. Средно договореният с действащите КТД на равнище „предприятие“ към
30.09.2020 г. размер на МРЗ е с близо 60 лв. по‐висок, отколкото към края
на 2019 г., като достига стойност от 897.60 лв.;
2. Най‐често с КТД за последните три изследвани периода – 2018, 2019 и
30.09.2020 г. е договарян размер на МРЗ от 920 лв.;
3. Най‐висок е размерът на договаряната МРЗ с КТД на предприятие към
30.09.2020 г. – 1 400 лв.
На графиките по‐долу е показан коефициентът на съотношението между
средно договорената с действащите КТД стойност на МРЗ за предприятията към
нормативно определения с ПМС минимум за страната, както и темпа на изменение
на средно договорения размер, съпоставен с темпа на изменение на МРЗ за страната
(в проценти).
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Средно договореният размер на МРЗ с действащите КТД към 30.09.2020 г.,
както и този, договорен между страните в КТД към 31.12.2019 г., е с близо 50% по‐
висок от установения минимум, съответно към края на 2019 г. от 560 лв., а към
30.09.2020 г. – 610 лв. В сравнение с предходните две години, коефициентът,
изразяващ съотношението на средно договорения размер на МРЗ с КТД в
предприятията е 10‐20% пункта по‐висок. Темпът (динамиката) на изменение на
средно договорената МРЗ с КТД на равнище „предприятие“ е по‐висок, отколкото
динамиката на изменение на нормативно установената МРЗ.

Най‐висок е коефициентът на средно договореният размер на МРЗ с КТД в
образованието – 1.58, следван от този в добивната промишленост – 1.4 и
икономическата дейност „Финансови и застрахователни дейности“ – 1.39.
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В обществения сектор, в сравнение с частния, средно договорения размер на
МРЗ с КТД към 30.09.2020 г. е близо 20% пункта по‐висок, като съществена е
разликата между предприятията от реалната икономика и държавната
администрация – над 40% пункта в полза на предприятията, докато в частния сектор
данните не показват различия между националните предприятия и чуждестранните
– и при двете групи съотношението на средно договорения размер на МРЗ с КТД към
МРЗ за страната е 1.31.

Най‐висока стойност на коефициента, изразяващ съотношението между
средно договорения размер на МРЗ с действащите КТД към 30.09.2020 г. към МРЗ за
страната се наблюдава при малките предприятия, докато при големите този
коефициент е с над 25% пункта пъти по‐нисък. Наличните данни показват, че в по‐
малките по размер предприятия (въз основа на наетите в тях работници и служители),
средно договорения размер на МРЗ към 30.09.2020 г. е по‐висок спрямо МРЗ.
Съотношението на средно договорената с КТД МРЗ към 30.09.2020 г. спрямо
МРЗ за страната отбелязва значителна диференциация по области. С действащите
КТД на равнище „предприятие“ в област Хасково за изследвания период средно
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договорения размер на МРЗ в предприятията е със 64% по висок от МРЗ за страната,
докато в област Разград той е 13%.

Сравнението по статистически райони, определени на основата на
приблизително еднакви параметри на съпоставимостта на статистическите
показатели, показва, че между отделните райони според класификацията NUTS 2 на
НСИ, няма съществена разлика – средно договорения размер на МРЗ за
предприятията със седалище в Северозападния район е с 52% по‐висок от МРЗ за
страната, докато този за предприятията от Югозападния район е по‐висок с 43%.
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МРЗ
С КТД страните договарят процедурата и условията за повишаване на МРЗ в
предприятието в зависимост от определени обстоятелства за срока на действие на
колективния трудов договор. Към момента НИПА е в процес на преразглеждане на
данните за този показател, като от 01.01.2021 г. за двугодишен период назад ще е
възможно да бъдат диференцирани тези условия и обстоятелства, и съответно ще
бъде анализирана информацията за тях.
Към момента НИПА разполага с данни само относно факта дали с КТД на
равнище „предприятие“ са договорени процедура и условия за повишаване на МРЗ
в предприятието, без да предоставя данни за това какви са тези договорни условия
като статистически величини. Въпреки това, качественият анализ показва, че сред
тези условия най‐често са динамиката на индекса на потребителските цени,
изменението на нормативната уредба, свързана със МРЗ, и др.
Договорени с КТД условия за повишаване на МРЗ
КТД

Наети лица

Данните към 30.09.2020 г. показват, че броят на КТД, с които са договорени
условия за повишаване на МРЗ за предприятието, е относително устойчив за
последните години – в рамките на 31‐35% от всички действащи КТД, като същата
тенденция се наблюдава и при броя на наетите лица, за които са в сила тези КТД –
40‐43%.
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Разпределението на действащите към 30.09.2020 г. КТД на равнище
„предприятие“ и наетите лица, за които те са в сила, с договорени процедура и
условия за повишаване на МРЗ в предприятието по икономически дейности А21 КИД‐
2008 на НСИ е показано на графиките по‐долу.

Най‐голям е относителният дял на КТД в „Професионални дейности и научни
изследвания“, с които е договорено повишаване на МРЗ – ¾ от всички, а най‐малък
дял заемат тези КТД в държавното управление – 16.1%. Като относителен дял наетите
лица, за които са в сила КТД с договорено повишаване на МРЗ, съставляват над 60%
от всички обхваната с КТД в дейност „Транспорт, складиране и съобщения“, в
преработващата промишленост и в „Професионални дейности и научни
изследвания“.
Значителна е диференциацията между обществения и частния сектор по
отношение на действащите към 30.09.2020 г. КТД, с които е договорено повишаване
на МРЗ, както и на обхванатите от тях наети работници и служители. Разликата между
КТД с такава договореност между обществения и частния сектор е над 15% пункта, а
в обхвата на наетите лица – и малко повече, като над половината от предприятията с
чуждестранна собственост, които имат действащ КТД, са договорили повишаване на
МРЗ за предприятието – 56.3%. С тези КТД са обхванати 61.7% от наетите в
чуждестранните предприятия с действащи КТД към 30.09.2020 г.
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Действащите към 30.09.2020 г. КТД и наети лица в техния обхват, с които са
договорени условия и процедура за повишаване на МРЗ, са показани на графиките
по‐долу. Показателно е, че делът на микро предприятията, с КТД на които е
постигната тази договореност, е най‐висок – 42.9% от всички действащи КТД за тези
предприятия, а наетите лица, за които тези договори са в сила, като относителен дял
са само с 5% пункта по‐малко, отколкото при големите предприятия.

Териториалното разпределение на действащите към 30.09.2020 г. КТД на
равнище „предприятие“, с които е постигната договореност за повишаване на МРЗ, е
показано на следващите графики.

Най‐висок е относителният дял на КТД, с които е договорено повишаване на
МРЗ, в предприятията със седалище в област Хасково – 55.6%, а най‐нисък е този дял
в тези, разположени в област Сливен – 19.6%, като диапазонът, в който са
разпределени тези КТД, е широк – 36% пункта. Прави впечатление, че действащите
към 30.09.2020 г. КТД в област Търговище, с които са договорени условия и
процедури за повишаване на МРЗ, са в сила за над 93% от наетите лица, обхванати от
КТД, докато за КТД от област Сливен този процент е едва 5.4%.
Разпределението на КТД с договорено повишаване на МРЗ по статистически
райони може да се определи като равномерно, при диапазон в рамките на 27.1% на
тези със седалище в Северозападния район срещу 38.2% в Южния централен район,
или малко над 11% пункта.
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Относителният дял на наетите лица, за които са в сила КТД с договорено
повишаване на МРЗ, надхвърлят половината от работниците и служителите,
обхванати от КТД в Североизточния и Северния централен статистически район,
докато в Югоизточния те са под 25%.

ИЗВОДИ
1.
Делът на КТД с договорена МРЗ за предприятието над МРЗ за страната,
и наетите лица, за които тези КТД са в сила, нараства за изследвания период –
30.09.2020 г. в сравнение с края на 2019 г., но остава относително нисък – по‐малко
от 1/3 от действащите КТД на равнище „предприятие“ и наетите лица, обхванати от
действието на тези КТД;
2.
Отчита се силна диференциация както на относителния дял на КТД, така
и на обхванати от тяхното действие наети лица, в различните икономически дейности
по номенклатура А21 КИД 2008 НСИ. В някои икономически дейности, предимно от
индустрията, делът на КТД и наетите лица в техния обхват, с които е договорена МРЗ
над МРЗ за страната, се движи от 2/3 до ¾ от действащите КТД, докато в други
икономически дейности няма КТД на равнище „предприятие“, с което да е договорен
по‐висок размер на МРЗ;
3.
Наетите лица, за които са в сила КТД с договорен по‐висок размер на
МРЗ от този за страната, са повече в частния, отколкото в обществения сектор, като в
рамките на частния сектор броят на КТД с договорена по‐висока МРЗ в предприятия,
чуждестранна собственост, е близо 3 пъти по‐висок, отколкото в националните
предприятия, при близо 6% пункта разлика в полза на първите по отношение на
наетите лица, за които тези КТД са в сила;
4.
КТД с договорен по‐висок размер на МРЗ от МРЗ за страната, са най‐
малко като относителен дял при малките предприятия, и съответно обхванатите от
тях лица също съставляват най‐малък процент – около 25%;
5.
Съществена е диференциацията на относителния дял на КТД с
договорена по‐висока МРЗ от тази за страната по административни области, особено
по отношение на наетите лица в техния обхват, където тази разлика е в диапазон от
над 50% пункта;
6.
Величината на договорената МРЗ над МРЗ за страната средно е 897.60
лева към 30.09.2020 г., съпоставена с 837.82 лева към 31.12.2019 г., като за тези
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периоди коефициентът на съотношението на договорената МРЗ към тази за страната
е близо 50%, т. е. там, където има договорена с КТД МРЗ за предприятието, по‐висока
от МРЗ за страната, средния размер на увеличението е ½ от МРЗ за страната;
7.
Динамиката (темпът) на постигнатите договорености с КТД за по‐висок
размер на МРЗ в предприятието е по‐висок спрямо 2017 г., отколкото е темпът на
нарастване на МРЗ за страната;
8.
Най‐високи средни стойности на размера на договорената МРЗ над тази
за страната се наблюдават в образованието и добивната промишленост, а най‐ниски
– в селското стопанство, ВиК сектора и държавното управление;
9.
По‐висок размер на МРЗ от МРЗ за страната се договаря с КТД в
обществения сектор, отколкото в частния; както и малките и микро предприятията,
отколкото в средните и големите;
10.
Наблюдава се значителна диференциация по административни области
по отношение на договорения размер на МРЗ над този за страната, като най‐висок
среден размер е постигнат в областите София, Хасково, Добрич, а най‐нисък – в
областите Разград, Кюстендил и Пазарджик, както и за тези предприятия, които имат
териториални структури в цялата страна; разликите между статистическите райони не
могат да бъдат оценени като съществени;
11.
Относително устойчив е делът на КТД и наетите лица, за които те са в
сила, с които са договорени условия и процедури за повишаване на МРЗ за
предприятието – средно 33% и близо 128 000 наети лица, за периода 2017 г. –
30.09.2020 г.;
12.
По‐силна диференциация се наблюдава при наетите лица в обхвата на
КТД, с които е договорено повишаване на МРЗ, по икономически дейности, като
значителен е техният относителен дял в индустрията, транспорта и професионалните
дейности – над 50%, за разлика от държавното управление, строителството и
търговията, където този дял не надхвърля 20%;
13.
В частният сектор относителният дял на КТД и наетите лица, за които те
са в сила, с които е договорено повишаване на МРЗ, е по‐висок от обществения
сектор, като най‐висок е този относителен дял за предприятията с чуждестранна
собственост;
14.
КТД и наетите лица в големите и микро предприятията заемат по‐висок
относителен дял, отколкото средните и малките, по отношение на договореностите
за повишаване на МРЗ;
15.
Диапазонът на КТД, и най‐вече на обхванатите от тях работници и
служители с договорено повишаване на МРЗ като относителен дял от всички КТД по
административни области е изключително широк, достигайки близо 90% пункта,
съпоставяйки област Търговище с 93.2% и област Сливен с 5.4% относителен дял;
16.
Диференциацията по статистически райони е по‐слабо изразена, но
въпреки това съществена, особено при наетите лица в обхвата на КТД, с които е
договорено повишаване на МРЗ за предприятието.
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