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РЪКОВОДСТВО ЗА МОДУЛ 
„СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ 
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР“ на сайта на НИПА 

1. Какво представлява модул „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
ДЕЙСТВАЩ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР“ на сайта на НИПА?

Модулът „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ 
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР“ на сайта на НИПА предоставя възможност за 
търсене на действащ към определена дата колективен трудов договор (КТД) на 
предприятие чрез използването на идентификатор – ЕИК (Единен 
идентификационен код). Действащ КТД е този, чийто срок на действие към 
определен времеви момент не е изтекъл, или е бил продължен с анекс. 

2. Как се извършва търсене?

Справката за действащ КТД се извършва чрез въвеждане на 9 или 13 значен 
цифров ЕИК в поле „ЕИК“ и избор чрез изписване или с помощта на вградения 
календар на конкретна дата, към която се търси информацията, след което 
информацията се визуализира чрез бутона „ПРЕГЛЕД“. 

При въвеждане на буква или невалиден ЕИК (непълен – по-малко от 9 
цифри или повече от 9 или 13 цифри) се появява маркер, който упътва, че е 
необходимо въвеждането на 9 или 13 значен цифров ЕИК. 



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

3. Каква е възможността за промяна на първоначално въведена информация
за търсене?

В модула е вграден бутон „ИЗЧИСТИ“, чрез натискането на който се изтрива 
въведената и предоставена до момента информация и връщане към началото на 
справката, с автоматично зареждане на текущата дата. 

4. Каква информация се предоставя при справката?

При въвеждане на валидно ЕИК на предприятие с действащ към избраната 
дата договор се отваря информация относно КТД, която съдържа следните 
атрибути: 
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1. „Договор:“ – Тук се изписва уникален служебен номер на договора, които
се получава автоматично от базата данни на НИПА; 

2. „ЕИК:“ – Изписва се ЕИК (Единен идентификационен код) и съответно
наименованието на предприятието; 

3. „Равнище“ – Дава информация за равнището, на което е сключен КТД –
предприятие, в т. ч. администрация; 

4. „Тип“ (визуализира се само за КТД на равнище администрация) – Дава
информация дали в съответната структура е сключен КТД за служители по трудово 
правоотношение, или Споразумение за държавния служител, за служители по 
служебно правоотношение. Когато в дадена структура има сключени и двете 
информацията за тях се визуализира едновременно една под друга; 

5. „Област“ – Показва в коя област е предприятието с действащ КТД;

6. „Община“ - Показва в коя община е предприятието с действащ КТД;

7. „Дата на подписване“ – Дава информация за датата на подписване

8. „Дата на влизане в сила“ – Дава информация от коя дата започва
действието на КТД. Възможно е датата на влизане в сила да съвпада с датата на 
подписване, но също така действащият КТД да действа от предходна или бъдеща 
дата спрямо датата на сключване на КТД; 

9. „Дата на изтичане“ – Дава информация до коя дата действа КТД;

10. „Удължен с Анекс до:“ – Съществува възможност действието на КТД
да бъде удължено чрез подписване на Анекс към него. Тази позиция дава 
информация за последната дата на изтичане действието на КТД, договорена чрез 
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Анекс. Информацията се дава на база последен подписан Анекс за удължаване 
срока на действие на КТД; 

11. „А3 Наименование“ – Изписва се наименование на икономическа
дейност на предприятието според агрегираната номенклатура на икономическите 
дейности по класификатора на икономическите дейности КИД 2008 на Националния 
статистически институт (КИД 2008 НСИ е българската версия на общия за 
държавите - членки на ЕС, ревизиран класификационен стандарт); 

12. „А21 Наименование“ – Изписва се буквен код и наименование на
икономическа дейност на предприятието по агрегираната номенклатура А21, 
формираща 21 сектора по КИД 2008 НСИ; 

13. „КИД“ – Изписва се четири цифров код и пълно наименование на код на
икономическата дейност на предприятието според класификатора на 
икономическите дейности КИД 2008 НСИ; 

14. „Собственост“ – Дава информация в кой икономически сектор попада
предприятието – обществен/частен, като за предприятията от частния сектор се 
дава допълнителна информация дали предприятието е с преобладаващо 
национален или чуждестранен капитал; 

15. „Големина на предприятие“ – Дава информация за размера на
предприятията според броя на наетите в него. За целта са използвани 
определенията от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП), 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; 

16. „Дирекция на ИА ГИТ“ – Дава информация за териториалната дирекция
на Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ (ИА ГИТ), в която е вписан КТД; 

17. „Дата на регистрация в ИА ГИТ“ – Дава информация за датата на
вписване на КТД в специалния регистър на ИА ГИТ; 

18. „Дата на регистрация в НИПА“ – Изписва се датата, на която е
регистрирано постъпилото в НИПА копие на КТД. Датата на регистрация в НИПА се 
генерира автоматично от информационната система за КТД на НИПА. 

5. Защо няма данни за действащ КТД?

Когато при въвеждане на валиден ЕИК се появява съобщение „Няма 
информация за действащ КТД“, това означава: 

1. В предприятието няма действащ  КТД към избраната дата;

2. Институтът не разполага с данни за ЕИК на предприятието, поради
което то е заведено в базата данни с ЕИК на общината, на чиято
територия се намира. Моля, ако разполагате с актуални данни за ЕИК
на търсеното от Вас предприятие, да ни ги предоставите.
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Във втория случай модулът предоставя възможност и за алтернативно 
търсене по ЕИК на община. 

6. Какво представлява търсене по ЕИК на община? 

За някои предприятия, най-често в обществения сектор, в т.ч. детски ясли, 
детски градини, заведения за социални услуги, общински предприятия и др., НИПА 
не може да установи данни за тяхното ЕИК. Поради тази причина информацията за 
КТД в тези предприятия/структури са въведени в базата данни на НИПА с ЕИК на 
общината, на чиято територия се намират, за да има възможност всяко вписано 
КТД, Анекс или споразумение в ИА „ГИТ“ да бъде отразено, и съответно 
информацията за него да бъде намерена чрез Справката по ЕИК. 

 

При въвеждане на ЕИК на предприятие, което има действащ КТД, но е 
вписано с ЕИК на общината, се предоставя вторична възможност за търсене чрез 
избор от падащ списък, обвързан с ЕИК на съответната община. 
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Падащият списък представлява изчерпателен списък на общините в 
Република България със съответното ЕИК. При избор на община, с чието ЕИК са 
заведени КТД на предприятия се отваря списък на същите с възможност за избор 
на конкретно, за което да се визуализира информация. 

Тази функционалност е създадена специално за потребители, които имат 
информация за ЕИК на предприятие с действащ КТД към определена дата, но това 
предприятие не е въведено в базата данни на НИПА с ЕИК-то си, а с това на 
общината, в която се намира. 
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7. На какъв период се актуализира информацията в модула?

Данните в модула се актуализират веднъж седмично. 

8. Как да се свържете с нас при възникнали въроси и проблеми с модула?

След пробен период с възможност за онлайн чат в реално време, НИПА 
преустанови поддръжката на приложението Livechat. При възникнали въпроси и 
проблеми с модула за търсене по ЕИК, можете да се свържете с нас на имейл 
адрес ktd@nipa.bg.

Ще бъдем благодарни, ако ни информирате за собствено ЕИК на 
предприятие, за което сте намерили данни по ЕИК на община.  




