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Въведение
Настоящият анализ е изготвен във връзка с изпълнение на дейностите, предвидени в
чл.5, т.1, буква „а“1 и чл.8, т.5, буква „а“ 2 от Правилника за устройството и дейността на
Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) и чл.53, ал.53 от Кодекса на труда
(КТ). Целта на анализа е да бъде представена на социалните партньори и заинтересованите
институции информация за колективното трудово договаряне в област Враца чрез изследване
на данните от колективните трудови договори (КТД), постъпили в НИПА на базата на
законовата регламентация в КТ. Разработваната от НИПА интегрирана база от данни за КТД и
колективните трудови спорове (КТС) в Република България създава определени възможности
за въвеждане, обработка, изчисляване и анализ на показатели, съставляващи основните
характеристики на КТД, в т.ч. и конкретно постигнати договорености между страните. Сред тях
са:
 Информация за структурата (разпределението) на сключените КТД и анекси към тях,
както и на действащите към определен момент КТД по равнище на договаряне, област,
община, местоположение, работодател, големина и собственост на предприятието,
икономическа дейност, срок на действие, вид на анекса, и др.;
 Конкретни договорености относно условията на труд, и съответно параметри на
действащите КТД като: трудови възнаграждения, отпуски, заетост, квалификация,
здравословни и безопасни условия на труд, обезщетения, социално – битово и културно
обслужване, социален диалог и взаимоотношения между страните.
В анализа за пръв път е представена информация относно постигнатите договорености в
КТД в съпоставка с нормативната уредба. Съществуващият модел на правно регулиране на
трудовите отношения в България, при който нормативната уредба съдържа норми за закрила
на труда и определя базисното равнище на правата на работниците и служителите, и на
условията на труд, предоставя възможност да се договарят по-благоприятни условия чрез
колективното трудово договаряне. Тази възможност се обективира чрез волята на страните при
сключването на КТД, или анекс към него за изменение и допълнение на постигнатите
договорености във времето. В анализа се съдържа също статистическа информация за
структурата и динамиката на действащите КТД в област Враца към 31.032016 г., съпоставени с
данните за предходните две години.
Първичният източник на информация е специално създадената в НИПА интегрирана
електронна база от данни за предоставените копия на колективни трудови договори и анекси
към тях от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“), съгласно чл.53,
ал.5 от Кодекса на труда. Чрез нея се предоставя възможност да бъдат извършвани групировки
на действащите КТД на базата на различни критерии като: икономическа дейност, големина на
предприятие, форма на собственост и др., както и да се извършват изчисления за средни
стойности на количествено измеримите договорености в КТД, и да се пресмятат относителни
дялове за договорености, които са постигнати, но нямат количествен израз.
Като вторични източници на информация в анализа са използвани:
-

копия на сключените КТД и анексите към тях;
данни на Търговския регистър за код на икономическа дейност и форма на собственост
на предприятията;

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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-

данни за брой наети лица по предприятия, предоставени от ИА „ГИТ“, събирани чрез
Декларацията по чл.15 ЗЗБУТ;
статистически данни на Националния статистически институт за средни работни
заплати и наети лица по икономически сектори и териториален признак;
публикации относно икономическата ситуация в област Враца – „Стратегия за
развитие на област Враца за периода 2014 – 2020 г.“; „Актуализиран документ за
изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Враца 2009-2013 г., приет с
Решение №1 на ОСР от 30.03.2010 г. и съгласуван от Регионалния съвет за развитие на
СЗР с Решение №3 от 07.12.2010 г.“ и др.
В обхвата на настоящия анализ попадат:

-

преглед на икономическия профил на област Враца;
общата структура на сключените на равнище „предприятие“ и на общинско равнище
КТД и анексите към тях в област Враца;
общата структура и динамика на действащите КТД към 31.03.2016 г.;
характера и размера на договореностите в действащите КТД към 31.03.2016 г. в
съпоставка с нормативно установените минимални трудови стандарти.

В анализа са представени и данни за възникнали колективни трудови спорове (КТС) на
територията на област Враца, като информацията е събрана чрез следните основни източници:
-

4
5

медиен мониторинг;
изпълнение на подписаното през 2010 г. споразумение за сътрудничество между НИПА
и Областния съвет за тристранно сътрудничество;
пилотно прилагане4 в област Враца на инструментариум за проследяване на колективни
трудови спорове по проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на
условията на труд на работниците и служителите“5.

Виж http://www.nipa.bg/?q=bg/node/518
Виж http://www.nipa.bg/?q=bg/node/480
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І.
Социално-икономическа характеристика на област Враца в контекста
на колективното трудово договаряне
Социално–икономическата ситуация в страната накратко може да бъде характеризирана
като относително бавно възстановяване от икономическата и финансова криза, обхванала света
и ЕС в периода 2009–2013 г., довела до намаляване броя на предприятията и заетостта. В
последните години се наблюдава тенденция на постепенно възстановяване чрез положителни
изменения в показателите БВП на човек от населението, БДС по икономически сектори,
инвестиции, коефициент на икономическа активност, коефициент на безработица, средна
работна заплата и производителност на труда. В анализа са представени данни относно
икономическата структура на предприятията на база броя на наетите в тях лица (малки, средни
и големи), както и вид на собствеността – публичен и частен сектор - общо за всички области и
за област Враца. Специално внимание е отделено на разпределението на предприятията в
област Враца по общини.
От прегледа на заетостта в Стратегията за развитие на Северозападния район за
планиране, в който попада област Враца, съгласно европейските документи за регионално
развитие, се разбира, че в 7 от 10 общини, в рамките на областта, се отличават с ниско равнище
на заетост и високо равнище на безработица - над 30%, което равнище е над средното за всички
области. Тези тенденции на влошено икономическо развитие оказват влияние и върху
процесите на колективно трудово договаряне, както ще стане видно от по-нататъшния анализ
на динамиката и структурата на сключените КТД по общини.
Общините Враца, Мездра и Козлодуй имат близки до средните за всички области
показатели относно равнище на заетост и безработица, и средни работни заплати, но остава
лошо икономическото състояние на общините – Борован, Бяла Слатина, Криводол, Мизия,
Роман, Оряхово и Хайредин. Икономическата ситуация в момента продължава да е с влошени
макроикономически характеристики, а по данни на Агенция по заетостта към началото на
месец април 2016 г. област Враца е на трето място сред всички области по равнище на
безработица в размер на 19.8% от икономически активното население в областта6. Като цяло
област Враца има изключително нисък коефициент на заетост, който намалява в последните
години постоянно, като към края на 2015 г. неговата стойност е около 37.6%.
В програмния материал „Областна стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г.“,
се съдържа информация относно икономическия профил на областта. Там е посочено, че
основно място в икономиката на област Враца, като генератор на заетост, заема
преработващата промишленост, като почти 20% от заетите в регионалната икономика работят в
тази икономическа дейност. Относително голям е делът на заетите в търговията,
производството на електрическа енергия и строителството, като заетите в тези три дейности на
стопанството в област Враца са почти 30%. Селското, горското и рибно стопанство генерира
малко над 4.3% от заетостта в региона, а делът на „Хотелиерството и ресторантьорството“ е
почти 2.5%. Сравнително голям е делът на заетите в дейностите „Образование“, „Държавно
управление“, „Здравеопазване и социални дейности“ – с около 25% от заетите в икономиката.
В област Враца се намира най-голямата централа за производство на електроенергия на
Балканския полуостров - АЕЦ Козлодуй ЕАД, единствената атомна централа в България и найголям производител на електроенергия в страната с годишен дял в националното
електропроизводство през последните години - над 40 %, което я определя като фактор за
икономическа стабилност в регионален и в национален план. В района на АЕЦ "Козлодуй"
ЕАД са съсредоточени едни от най-големите специализирани предприятия в областта на
строителството и поддръжката на инженерни съоръжения. Те представляват и основната част
от икономиката на този район – АЕЦ и фирми, изпълняващи поръчки към централата.
6

Виж https://www.az.government.bg/web/files/StatsFile/178/525/informacija-za-mesec-mart-2016g.docx
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В Таблица 1 са представени данни за разпределението по общини на предприятията в
област Враца според тяхната големина, като за основен показател се взимат наетите в тях лица.
По-големите фирми в областта са на територията на общините Враца, Бяла Слатина, Мездра и
Козлодуй, а в останалите общини преобладават малките фирми.
Табл. 1
Разпределение по общини на предприятията в област Враца през 2014 г. според големината на
предприятията
Големина на предприятията

Община

малки

Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй

средни

големи

Общо

40

2

42

304

13

317

1805

55

7

1867

253

9

2

264

84

4

88

Мездра

287

10

297

Мизия

67

2

69

Оряхово

85

3

88

Роман

58

4

62

Хайредин

31

1

32

3016

103

Криводол

Общо

9

3126

Източник: Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Икономическите сфери на индустриалното развитие са производство на електроенергия,
машиностроене, хранително-вкусова промишленост, текстилна и шивашка промишленост,
производство на мебели, търговия и строителство. Традиционно развити отрасли от
промишлеността са: Енергетика: "АЕЦ-Козлодуй" ЕАД - Козлодуй; Машиностроене и
металообработване: "Центромет" АД - Враца, "ЗММ Враца" АД - Враца, "Атоменергоремонт"
ЕАД - Козлодуй, "Балканкар–Искър" АД - Мездра, "Техкерамик М" ООД – Мездра, "Метизи"
АД - Роман, "Стал 20" АД - Роман и др.; Строителство: "Енемона" АД - Козлодуй,
"Енергомонтаж–АЕК" АД - Козлодуй, "Опал-94" АД - Враца, „Ритлите97“ АД, Мездра,
"Вархим" ЕООД – Мездра, „Стройкерамика“ - Мездра, „БИВАР“ АД – Мездра; Шивашка и
текстилна промишленост: Текстилен комбинат "Вратица"АД - Враца, "Си.Ти.Ай." ООД Враца, "Враца стил" АД – Враца, "Пионер" АД - Бяла Слатина, „Ню Текс" АД - Мездра;
Дърводобив и дървообработване: ЕТ "Атамар", с. Паволче, ЕТ "Тошев-М63" - Враца, ЕООД
"Галакси плаза" - Враца и др.; Хранително-вкусова промишленост – месопреработване,
производство на млечни продукти, мелници: "Лалов и Вачев" ЕООД - Враца, "Ивагус" ЕООД Враца, Пивоварен завод "Леденика" АД - Мездра, ЕТ "Зоров 91–Димитър Зоров" - Враца,
Мелница "Лана Мел" ООД и др. Добив и обработка на скално-облицовъчни материали и
изделия от врачански варовик: "Хемус М" АД - Мездра, "Булнед" ЕООД – Враца;
Производство на цимент и клинкер: "Холсим България " АД - с.Бели извор.
Като основен приоритет за възстановяване на дела на промишлеността в структурата на
икономиката на област Враца е привличането на чуждестранни инвестиции, с цел технологично
оборудване за експортно ориентиране на продукцията. Преки чуждестранни инвестиции са
направени в "Холсим" АД, община Враца и "Ню Текс", община Мездра. В производството на
индустриални смеси и в развитието на иновационни дейности – инвестиции в "Месер Химко
Газ" ООД, Враца. Фирма Clothing Trade International Ltd" /"Си Ти Ай" АД/, Италия в
партньорство с община Враца инвестира в модерно предприятие за конфекция.
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От изброените по-големи предприятия в базата данни за КТД, поддържана от НИПА, са
регистрирани КТД в следните предприятия: АЕЦ „Козлодуй“ АД, предприятия извършващи
спомагателни дейности за АЕЦ „Козлодуй“, в т.ч. – „Атоменергоремонт“ ЕАД,
„Интерприборсервиз“ ООД; шивашка и текстилна промишленост – „Враца Стил“ АД,
производство на строителни материали – „Холсим България“ АД.
По-големите общински предприятия, с регистрирани КТД в базата данни на НИПА са:
ОП "БКС" ЕООД, МБАЛ Мездра ЕООД, ЦСМП, ОП "Чистота", МБАЛ "Св. Иван Рилски",
„Тролейбусен транспорт“ ЕООД Враца, СОУ "Св. св. Кирил и Методий“, както и „ВиК Враца“
ООД (със смесена собственост - държавна и общинска). С преобладаващо присъствие са
действащите КТД в предприятията от дейностите – „образование“, „здравеопазване“,
„енергетика“ и „водоснабдяване“. Над половината от наетите лица, за които е в сила КТД, са
работещи в индустрията.
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ІІ.
Структура и динамика на сключените КТД в област Враца
В този раздел е представена информация за сключените на територията на област Враца
КТД и анекси към тях за периода 2010-2016 г. (31.03.2016 г.), т.е. за времето, в което НИПА
събира и обработва информация от ИА „ГИТ“ за вписаните КТД и анекси. Данните в раздела
дават представа за съдържащата се в интегрираната информационна система на НИПА
информация за КТД и нейното структуриране. Основният показател за активността на
колективното трудово договаряне в страната е именно броят на сключените КТД и анекси към
тях.
Към 31.03.2016 г., т.е. за последните повече от 5 години в базата данни на НИПА за
страната се съдържат общо 9 440 сключени КТД и анекси, от които 7 551 КТД и 1 889 анекси
към тях. В Таблица 2 са представени сключените КТД и анексите към тях към края на
съответния период, както и кумулативният им брой. Данните към 31.12.2011 г. обединяват
информацията за периода 2009-2011 г.
Табл.2

Сключени КТД и Анекси към тях по периоди7
По периоди

С натрупване

Период
КТД

Анекси

Общо

КТД

Анекси

Общо

към 31.12.2011

1 861

431

2 292

1 861

431

2 292

към 31.12.2012

1 548

397

1 945

3 409

828

4 237

към 31.12.2013

1 610

428

2 038

5 019

1 256

6 275

към 31.12.2014

1 183

287

1 470

6 202

1 543

7 745

към 31.12.2015

1 024

248

1 272

7 226

1 791

9 017

към 31.03.2016

330

97

427

7 551

1 889

9 440

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

През последните години в страната се проявява тенденция към сключване на по-малко
КТД и анекси към тях. Докато през 2013 г. са били сключени общо 1 610 КТД, то през 2014 г.
техният брой намалява с повече от една четвърт и достига 1 183, а през 2015 г. отново броят
намалява, за да достигне 1 024 КТД. 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 относително
устойчиво през годините.
Към 31.03.2016 г. област Враца заема осмо място сред 28-те области в страната по брой
сключени КТД и анекси към тях, изпреварвайки области със значително по-голям брой
предприятия и наети лица като Плевен, Русе, Шумен и др. Трябва да се отбележи, че според
данните на НСИ по брой наети лица по трудово и служебно правоотношение за периода 20002014 г. област Враца е на второ място като отстояние към средната медианна стойност за
периода на всички области след област Шумен, т.е. може да се приеме, че броят на наетите
лица в област Враца е непосредствено до средният медианен брой за страната.
На Фигура 1 са представени сключените КТД и анексите към тях към 31.03.2016 г. по
области. Времевият период на постъпилите в НИПА КТД и анекси е 2009-2016 г.
7
Интегрираната база от данни на НИПА относно сключените КТД и анекси към тях е основана върху информацията, получавана от ИА „ГИТ“, след
измененията и допълненията на чл.53, ал.5 от края на 2008 г. (ДВ, бр.108, 2008 г.) и утвърждаването на нови Правила за предоставяне на информация
между ИА „ГИТ“ и НИПА от 15.05.2009 г. Това е причината за 2009-2010 г., когато реално стартира изграждането й, първоначално да бъдат отчетени
малък брой сключени КТД и анекси към тях, което наложи консолидиране на данните към 31.12.2011 г.
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В обхватта на обласстите, включчени в Севверозападния
я район (клласификация NUTS2 –
BG3118), област Враца заема първо мяясто по брой
й сключени
и КТД и анеекси към 31.03.2016 г..
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8
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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.
Един от важните показатели, по които се анализират КТД и анексите към тях, е
равнището, на което те са сключени. 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.
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 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.
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.
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). Анализите на КТД в
регионален аспект, по области, райони и общини, не включват отрасловите/браншови договори,
предвид тяхната специфика и равнище на договаряне и сключване.
На Фигури 7а и 7б е представен процентният дял на сключените към 31.03.2016 г. КТД
и анекси към тях на равнище „предприятие“ и на общинско равнище в област Враца спрямо
сключените в страната.

1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1
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Фиг.7а,7б
б
Дялл на сключен
ните КТД и Анекси към
м тях по раввнища в област Враца къ
към 31.03.2016 г. (в %)
Равнище „предприятиее“ (чл.51а КТ)
Т)

Общ
щинско равниище (чл.51в КТ)
К
2.1%

4.2%

95.8%
Цялата страна

Област
О
Враца

97.9%
Област Враца

Цялата страна

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

От общо 8,760 склю
ючени КТД и анекси към
м тях на рав
внище „преддприятие“, 299 КТД наа
равни
ище „предприятие“ и 83 анекса къ м тях са в област
о
Врацаа, което съсставлява 4.2%
%. От общоо
595 К
КТД и анексси на общин
нско равнищ
ще, сключен
ни към 31.03
3.2016 г. в сстраната, 13 са в областт
Врац
ца (11 КТД и 2 анекса), или 2.1% отт всички на това равнищ
ще на договааряне.
Относитеелният дял на сключенните КТД и анекси на общинско
о
рравнище, в сравнение
с
с
тези, сключени на равнище „предприиятие“ в обл
ласт Враца, е по-малък
ък от този за
з страната..
Общи
ият брой скключени къ
ъм 31.03.20016 г. КТД и анекси на
н общинскко равнище в странатаа
състаавлява 6.4%
%, спрямо 93.6%
9
за КТ
ТД и анексси, сключен
ни на равниище „предп
приятие“. В
обласст Враца сключените КТД
К
и анексси към тях на
н общинско
о равнища сса с относиттелен дял отт
3.3%
% спрямо 96.7% на склю
ючените КТД
Д и анекси на
н равнище „предприяттие“. На Фиггури 8а и 8б
б
това съотношени
ие за странаата и за облааст Враца е представено
п
о в графиченн вид.
Фиг.8а,8б
б
чените КТД и Анекси наа равнище „предприяти
„
ие“ и на общ
щинско равн
нище към
Дяял на сключ
331.03.2016 г.
г (в %)
Цялата стра
ана

Област
т Враца
3.3%

6.4%

93.6%
предприятие

общ
щинско равнищее

96.7%
предприятие

общинско равн
нище

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Поради спецификата на коллективното трудово договаряне в админисстративнитее
струкктури, къдеето работят наети кактто по трудо
ово, така и по служебнно правоотн
ношение, заа
коитоо като добрра практика на договарряне на условията на труд
т
се склю
ючват спораазумения, в
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ряна” №59, бл
л.215А, ет.1, аап.1
тел.: 02/425 375
50; факс: 02/4255 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web:
W
www.nipaa.bg

с. 15/151

базатта данни на
н НИПА са обособбени КТД на равнищ
ще „предпрриятие“, сключени в
адми
инистративн
ни структури
и. Пример зза такива КТ
ТД и спораззумения за ддържавнитее служители
и
са наапр. в минисстерства и органи
о
на иззпълнителнаата власт, въ
ъв второстеппенни разпо
оредители с
бюдж
жет, както и местни адм
министрациии – областни
и или общин
нски.
На Фигурри 9а-9б е представен
п
оотносителни
ият дял на КТД
К
и анексиите към тях
х, както и наа
склю
ючените спорразумения към
к 31.03.20016 г. за страаната и за област Врацаа.
Фиг.9а,9б
б
Дяял на сключеените КТД, анекси и сппоразуменияя от общия брой
б
сключеени КТД и анекси
а
на
раввнище „преддприятие“ къ
ъм 31.03.2016 г. (в %)
Област
т Враца

Ц
Цялата
стр
рана
5.7%

94.3%

6.3%

93.7
7%

администрация

предприятие

администрацияя

предприяттие

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

От общоо 8,760 КТД
Д и анекси ккъм тях, скл
лючени към 31.03.2016 г., в админ
нистративни
и
струкктури са скллючени 499 КТД, анексси и споразумения, коеето съставляява относиттелен дял отт
5.7%
%. В област Враца
В
към тази
т
дата саа сключени 24
2 КТД и ан
некси, от кооито 1 спораазумение заа
държ
жавни служи
ители, като делът им оот общия бр
рой на сключените КТД
Д и анекси на равнищее
„преддприятие“ е по-висок, отколкото
о
оббщо за страаната – 6.3%
%.
Сравнитеелният анал
лиз на сключчените КТД
Д и анекси към
к тях по рравнища на договарянее
в рам
мките на Севверозападни
ия район е ппредставен на
н следващи
ите графики..
Фиг.100
Д
Дял на сключ
чените КТД и анекси къъм тях на раавнище „преедприятие“ ккъм 31.03.20
016 г. по
области отт Северозапаадния район
н (в %)

ВРАЦА 31.4%
%
ВИДИН 13.0%
1
ЛОВЕЧ
Л
21.5%
ПЛЕВЕН 14.7%
1
МОНТАНА 19..4%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А
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На Фигурра 10 е покаазана структтурата на скключените КТД
К
и анексси към тях на равнищее
„преддприятие“ по
п области от Северозаападния рай
йон. Делът на
н сключени
ните КТД и анекси към
м
тях н
на равнище „предприяттие“ е най-гголям за обл
ласт Враца – 31.4%, с бблизо 10% по-висок
п
отт
следвващата облааст Ловеч, а най-малъък – за облааст Видин – 13%. На Фигура 11 е показанаа
струкктурата на сключенитте КТД и аанекси към тях на об
бщинско раавнище по области отт
Северрозападния район.
Фиг.111
Дял н
на сключени
ите КТД и анекси
а
към ттях на общи
инско равнищ
ще към 31.003.2016 г. по
о области отт
Северрозападния район (в %))

ВРАЦА 15.9%
%
ВИДИН 8.5%
ЛОВЕЧ
Ч 34.1%

ПЛЕВЕН 29.3%

МОНТАНА 12.2%
1

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Тук след
два да се отбележи, чее само облааст Ловеч е съставенаа от по-мал
лко на брой
й
общи
ини - 8, откоолкото облааст Враца – 10. Останал
лите три обл
ласти – Виддин, Монтан
на и Плевен
н
иматт в състава си по 11 общини. С най-голям брой склю
ючени КТД и анекси към
к
тях наа
общи
инско равни
ище е областт Ловеч – 3 4.1%, следввана от облааст Плевен – 29.3%. Об
бласт Врацаа
заемаа трето мяссто, с двойн
но по-малкоо сключени КТД и анеекси към тяях на това равнище
р
наа
договваряне. Съоотношениетто на склю
ючените КТД
Д и анекси
и към тях на двете равнища
р
наа
договваряне по об
бласти от Северозападнния район е представено на Фигураа 12.
Фиг.122
Скключени КТ
ТД и анекси към тях по рравнища на договарянее към 31.03.22016 г. по об
бласти от
Сееверозападн
ния район
ВРАЦА

13

382

ЛОВЕЧ

2261

28

236

МОНТАНА

10

179

ПЛЕВЕН

24

158

ВИДИН

0

50

100

ра
авнище "предпприятие"
об
бщинско равниище

7
150

200

250

300

3350

400

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Предвид обособяването на скключените КТД
К
и анек
кси към тяях в рамкитте на тези,,
склю
ючени на раавнище „преедприятие“,, на такива,, които са в администрративни стр
руктури, наа
Фигур
ура 13 е пред
дставен техн
ният дял по области от Северозапаадния районн.
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Фиг.133
Дял на сключ
чените КТД и анекси къъм тях в адм
министратив
вни структурри към 31.03.2016 г.
по областти от Северо
озападния район

4%
ВРАЦА 41.4
ВИДИН 6.9%
%
ПЛЕВЕН 8.6%

ЛОВЕЧ 19.00%

МОНТАНА
А 24.1%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Данните показват, че относиттелният дял
л на сключ
чените КТД
Д и анекси към тях в
инистративн
ните структтури, кактоо и на спо
оразумениятта за държ
жавните слу
ужители, е
адми
значи
ително по-гоолям в облааст Враца, оттколкото в останалите
о
области от С
Северозапад
дния район..
В оббласт Врацаа те са почти двойноо повече в сравнение с областиите Ловеч и Монтана..
Съоттношението на сключеените КТД и анекси към тях в администрративните структури
с
в
обласстите от Севверозападни
ия район е ппредставено на Фигура 14.
Фиг.144
Сключени КТД
К
и анексси към тях нна равнище „предприяттие“, в т.ч. в администраативни
с
структури
къ
ъм 31.03.20 16 г. по обл
ласти от Северозападнияя район
ВРА
АЦА

38
82

ЛОВ
ВЕЧ

24
4

261

МОНТА
АНА

11
14

2336
179

ПЛЕВ
ВЕН

5
рав
внище "предприиятие"

158

ВИД
ДИН
0

50
5

100

в т.ч. администрациия

4
150

200

250

300

350

400

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Един от важните
в
пок
казатели прии анализа на сключенитте КТД и аннекси към тяях е тяхнатаа
струкктура по икономичес
и
ски дейноссти. Предви
ид специфи
иката на кколективнотто трудовоо
договваряне на общинско
о
раавнище и ззаконовата възможност
в
за сключваане на повеече от един
н
КТД,, съобразн
но дейностите, финаннсирани от общинск
ките бюдж
жети, струк
ктурата поо
икономически дейности
д
наа КТД и анеексите към тях е прило
ожима самоо за тези, ск
ключени наа
равни
ище „предприятие“, осо
обено когатто става дум
ма за анализи
и, фокусираани върху до
оговарянетоо
в реггионален асп
пект. Същесствуващите класификац
ции на икон
номическитее дейности, използвани
и
от НС
СИ за разли
ични цели, напр.
н
А3, А221, А64 и др
руги, са агрегирани за ццелите на ан
нализите наа
НИП
ПА по целессъобразност така, че даа съответствват на специ
ификата на колективно
ото трудовоо
договваряне, главвно на особееностите на договарянето в частния
я и публичнния сектор.
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В анали
изите на НИ
ИПА за коолективното
о трудово договаряне,, взимайки за основаа
номеенклатурата на икономи
ическите деейности А10
0 от КИД-2
2008 на НСИ
И, са обосо
обени седем
м
групи
и икономич
чески дейно
ости, и съоттветно склю
ючените КТД
Д и анекси към тях в дейностите,
д
,
ки дейностии А21 тези седем
коитоо ги съставлляват. Съобр
разно номеннклатурата икономичес
и
с
групи
и
вклю
ючват:
о“, обединявваща икономическите дейности
д
с ббуквен код А;
А
„Селско стопанство
иняваща иккономически
ите дейностти с буквенн код от B до F, или
и
„Индусттрия“, обеди
дейностите „Дообивна про
омишленостт“, „Прераб
ботваща пр
ромишленосст“, „Произзводство и
разпрределение на
н електрическа и топллинна енерггия и на газзообразни ггорива“, „До
оставяне наа
води; канализаци
ионни услугги, управленние на отпад
дъци и възсттановяване““ и „Строитеелство“;
„Търгов
вия, транспорт, туризъ
ъм и услуги
и“, обединя
яваща иконоомическите дейности с
буквеен код от G до N, ил
ли дейностиите „Търговвия; ремонтт на автомообили и моттоциклети“,,
„Тран
нспорт, сккладиране и пощи“, „Хотелиер
рство и реесторантьоррство“, „Съ
ъздаване и
разпрространениее на инфор
рмация и ттворчески продукти;
п
далекосъобщ
д
щения“, „Фи
инансови и
застррахователни
и дейности““, „Операциии с недвиж
жими имотти“, „Профеесионални дейности
д
и
научн
ни изследваания“ и „Адм
министратиивни и спомаагателни дей
йности“;
„Държав
вна админи
истрация“, включващаа икономич
ческите дейнности с бук
квен код O
„Дърржавно упраавление“;
„Образование“, вкл
лючваща икоономически
ите дейности
и с буквен ккод Р;
„Здравеоопазване“, включваща
в
икономичесските дейно
ости с буквеен код Q „Ху
уманитарноо
здраввеопазване и социална работа“;
р
и
„Култур
ра и други“,, включващ
ща икономич
ческите дейн
ности с букв
квен код от R до S, или
и
„Куллтура, спорт и развлечен
ния“ и „Друуги дейности
и“.
ните към 31.03.2016 г. К
КТД и анекси на равни
ище „предпрриятие“ в об
бласт Врацаа
Сключен
са в 114 от общо 21 икономи
ически дейноости, съглассно номенкл
латурата А221 на КИД 2008,
2
докатоо
КТД и анекситее към тях в другите оббласти „поккриват“ по-м
малко иконномически дейности
д
отт
тази номенклатуура, съответн
но 13 в облааст Плевен, 11 в областт Ловеч, и поо 10 в обласстите Видин
н
и Моонтана. На Фигура
Ф
15 е показан брооят на склю
ючените КТД
Д и анекси ккъм тях в об
бласт Врацаа
съглаасно групиррането им заа целите на аанализите на НИПА.
Фиг.155
Сключеени КТД и анекси
а
към ттях на равни
ище „предпр
риятие“ по иикономичесски
групи към 31.03.2016 г. в област Враца
В
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Зд
дравеопазване

76
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Търговвия, транспорт, тур
ризъм и услуги
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Селсско стопанство

8

Куултура и други

8

КТД и анексси към тях

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

На Фигурра 16 е пред
дставена сраавнителнатаа структура на сключенните КТД и анекси към
м
тях п
по икономич
ческите груп
пи за анализз по области
и от Североззападния раййон.
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Фиг.166
Сраввнителна стр
руктура на ссключените КТД и анек
кси към тях на равнищее
„предпр
риятие“ по иикономическки групи към 31.03.20166 г.
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Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Разпредеелението на относителнния проценттен дял на сключените
с
КТД и анек
кси към тяхх
на раавнище „преедприятие“ в икономичческите гру
упи за обласст Враца се доближаваа до тяхнатаа
струкктура за сттраната, как
кто и до сттруктурата в Северозаападния раййон. Откло
онението отт
струкктурата за страната пр
ри КТД и аанексите в образованието е 5.2 ппроцентни пункта,
п
при
и
ифрен разм
двуци
мер за останалите облласти, а в индустрията
и
а и държавнната админ
нистрация е
практтически нуллево (0.1). Структурата
С
а на сключен
ните КТД и анекси към
м тях към 31.03.2016 г..
по иккономически
и групи, формирани наа основата на номенклаттурата А21 от КИД 200
08 на НСИ в
обласст Враца, е много
м
близк
ка до тази заа страната.
Фиг.177
С
Сравнителнаа структура на сключенните КТД и анекси
а
към тях на равниище „предприятие“
съ
ъгласно ном
менклатура нна НСИ А3 на КИД 200
08 към 31.033.2016 г.
%
81.0%

Цялата страна
Североззападен район

5.6%
5

166.2%
97.5%

Видин

0.6%

86.4%

Монтана

10.0%

83.2
2%

Враца

0%
Услуги
У

20%
Индуустрия

14.7%

40%
60%
80%
Селскко, горско и рибн
но стопанство

1.9%
1
8.9%
8

4.7%

89.3%

Ловеч

3.6%

10.1%

78.2%

Плевен

4.3%
4

14.8%

86.3%

0.8%
0
2.1%
2

100%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

От струкктурата, показана на Фиигура 17, товва сходство в разпределлението на сключените
с
е
КТД и анекси към
к
тях в област Врааца спрямо структурата за странаата личи ощ
ще по-ясно..
Данн
ните са обед
динени от номенклатур
н
рата на икон
номическитте дейности А3, която ги агрегираа
до оосновните сектори
с
– селско
с
стоппанство, ин
ндустрия и услуги. В двата секттора, коитоо
обеди
иняват над 97% от сключените КТ
ТД и анекси
и към 31.03..2016 г. – усслугите и ин
ндустрията,,
отклоонението заа област Вр
раца спрямоо страната е най-малко – съответнно по-малко
о от 1/10 отт
проц
центен пунктт за индустр
рията и 2.3 ппроцентни пункта
п
за усл
лугите.
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Друга важна
в
стру
уктура на сключенитте КТД и анекси ккъм тях на равнищее
„преддприятие“, която под
длежи на аанализ, е тяхното
т
раазпределениие според размера
р
наа
предп
приятията. За целта са използввани определенията от
о Закона зза малкитее и средни
и
предп
приятия, оссновани на броя
б
наети лица, спореед който ед
дно предприиятие се опр
ределя катоо
малкко, средно или
и голямо. В национаален мащаб данните, св
вързани с бброя наети лица, не саа
изчеррпателни, доколкото в 13.4% от скключените КТД и анек
кси към тяхх средногодишно не бее
възможно да се установи
у
бр
роят на наеттите лица в съответните
с
е предприятиия, главно в сферата наа
образзованието и здравеопазването – ддетски ясли, училища и др. Предввид целевияя анализ наа
колекктивното тррудово договваряне в облласт Враца, към 31.03.2
2016 г. даннните за брояя на наетитее
в преедприятиятаа със сключ
чени КТД и анекси към тях са наалични, маккар че някои от тях даа
касаяят по-ранен период. Наа Фигура 188а и 18б е показана сттруктурата на сключен
ните КТД и
анексси към тях на
н равнищее „предприяттие“ в стран
ната и обласст Враца къъм 31.03.201
16 г. според
д
размеера на предп
приятията.
Фиг.18а,
Ф
18б
б
С
Сключени КТД
К
и анекси
и към тях наа равнище „предприяти
„
ие“ към 31.003.2016 г. по
о размер
Цялата страана

Област Враца

Микро (под 10
наети
и); 198;
33%

М
Малко (от 10
до
о 50 наети);
33364; 46%

Голямоо (над
250 нааети);
1485;; 20%

средно; 87;
23%

малко; 245;
64%

голямо; 40;
10%

Средноо (от 50
до 250 наети);
2297;; 31%

м
микро; 10;
3%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

За разлика от обласст Враца, прри сравнени
ията на склю
ючените КТ
ТД и анекси
и към тях с
други
ите области
и от Северозападния раййон, следва да се отчита, че за тях липсват пъл
лни данни –
напр. няма досттоверни данни за броя на наетите в близо 30% от предпприятията със сключен
н
КТД в област Видин,
В
съотвветно 3% заа област Пл
левен, 9% заа област Моонтана и 2%
% за областт
Ловееч. В областт Враца 2/3 от предприиятията съсс сключени КТД и анеекси към тяях са малки
и
предп
приятия, с наети
н
работтници и служ
жители до 50
5 души. Отт тях 4.1% сса микропреедприятия с
нает персонал доо 10 души. Структурата
С
а на предпри
иятията със сключени К
КТД и анексси към тях в
обласст Враца къ
ъм 31.03.201
15 г. е най-бблизка до таази за Север
розападния район. На Фигура
Ф
19 е
показзана структуурата на преедприятиятаа със сключени КТД и анекси
а
към ттях по размер.
Фиг.199
Сключени КТД и анек
кси към тях нна равнище „предприяттие“ към 31..03.2016 г. според
с
разм
мера на пред
дприятията
ЦЯЛА
АТА СТРАНА
СЕВЕРОЗАПА
АДЕН РАЙОН

малко
средно
голямо

ВРАЦА
ЛОВЕЧ
МОНТАНА
ПЛЕВЕН
ВИДИН

0%

200.1%
12.3%

48.4%
64.7
7%

31
1.5%

66.8
8%
55.1%
83.1%
46.0%
74
4.1%

10.5%
22.8%
20.77%
24.2%
2
9.9%
% 7.0%
17..8%
6.2%
36
25.0%
%
0.9%

20%

40%

23.0%

60%
%

80%

100%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А
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Освен структурата
с
на сключчените КТД
Д и анекси към тяхх според размера
р
наа
предп
приятията, важен елем
мент от анаализа е и иззследването
о на тяхнатаа структураа съобразноо
собсттвеността. На
Н Фигура 20
2 е предстаавена структтурата на пр
редприятиятта със сключ
чени КТД и
анексси към тях в област Врааца към 31.003.2016 г.
Фиг.200
Структураа на сключен
ните КТД и анекси към тях на равн
нище „предпприятие“ в област
о
Врац
ца към 31.03
3.2016 г. спооред вида наа собствеността на преддприятията
24
2
34
8

348
3

Общ
ществен сектор
Часттен сектор

в т.ч. админ
нистрация
в т.ч. чужде
естранни компаниии

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Както в цялата стр
рана, вкл. и в Североззападния раайон, в облласт Враца доминиратт
склю
ючените КТД
Д и анекси
и към тях в обществеения сектор
р. На Фигур
ура 21 са представени
п
и
сравн
нителните данни
д
за раззпределениеето между обществения
о
я и частния сектор към
м 31.03.20166
г. по области от Северозапаадния район..
Фиг.211
Склю
ючени КТД и анекси към
м тях на раввнище „пред
дприятие“ поо области отт
Севверозападни
ия район към
м 31.03.2016
6 г. според вида
в
на собсствеността
0%
ЦЯЛАТА СТРАНА
А

20%

40
0%

60%
%

80%

85..1%

100%

14.9%
%

СЕВЕР
РОЗАПАДЕН РАЙОН
Н

91.5%
9

8.5%
%

ВРАЦА
А

91.1%
9

8.9%
%

ПЛЕВЕН
Н

5.7%
%

94.3%

ВИДИН
Н

80.4
4%

МОНТАНА
А
ЛОВЕЧ

Общеествен сектор

19.6%
%

96.2%

3.8%
%

93.9%

6.1%
%

Частен сектор
Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Структуррата на съоттношението обществен//частен секттор в областт Враца е най
й-близко доо
ното за Севверозападни
ия район. Знначителнияят дял на чаастния секттор в област Плевен –
средн
19.6%
% е поради факта, че при
п незначиттелна разли
ика в броя на
н КТД и аннексите към тях – 34 заа
обласст Враца сррещу 35 заа област Пллевен, общ
щият брой на
н сключениите КТД и анекси наа
равни
ище „предприятие“ е зн
начително ппо-голям в област
о
Враца – 348, доккато в област Плевен саа
отчеттени 144. На
Н Фигура 22 е предсттавена сраввнителната структура нна сключен
ните КТД и
анексси към тях на
н равнище „предприяттие“ според произхода на
н собственоостта.
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Фиг.222
Сравни
ителна струк
ктура на скллючените КТД
К
и анекси
и към тях поо области къ
ъм
3
31.03.2016
г.. в частния ссектор според произход
да на собстввеността
0%

10%

20%

30%

40
0%

50%

60%
%

70%

80%

16.5%

83.5%

СЕВЕРО
ОЗАПАДЕН РАЙОН

223.5%

76.5%
%

ВРАЦА

100%

300.1%

69.9%

ЦЯЛАТА СТРАНА

90%

100.0%

ВИДИН

8.6%

91.4%
9

ПЛЕВЕН

33.33%

66.7%

МОНТАНА

18.8%

81.3
3%

ЛОВЕЧ

Национални
Н
преедприятия

Чуждестранни предприятия
Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

В областт Враца оссем от склю
ючените КТ
ТД и анекси към тяхх са в предприятия с
чужддестранна сообственост, което състаавлява близо
о 50% от всички сключчени КТД и анекси към
м
тях в Северозап
падния район
н – 17. В оббщественияя сектор скл
лючените КТ
ТД и анекси
и към тях в
адми
инистративн
ните структури в облааст Враца също състаавляват найй-голям бро
ой – 24, в
сравн
нение с друугите областти от районна. На Фигур
ра 23 е показана сравннителната сттруктура наа
склю
ючените КТД
Д и анекси към
к тях в оббществения сектор.
с
Фиг.233
Сравн
нителна стру
уктура на скключените КТД
К
и анексси към тях ппо области от
о
Северозапаадния районн към 31.03.2
2016 г. в общ
ществения ссектор
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93.2%
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Н

94.8%

5.2%
%

ВРАЦА
А

93.1%
9

6.9%
%

ВИДИН
Н
ПЛЕВЕН
Н

2.7%
%

97.3%

3.5%
%

96.5%

МОНТАНА
А

93.8%
9

6.2%

ЛОВЕЧ
Ч

95.5%

%
4.5%

О
Обществен сектор

Администраци
А
ия
Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

В областт Враца склю
ючените КТД
Д и анекси към
к тях в ад
дминистратиивни структтури спрямоо
тези, сключени в останалитте предприяятия от облаастта, имат практическки същият дял,
д
както в
струкктурата за сттраната.
При аналлиза на скл
лючените К
КТД и анексси към тях освен акцеента, който се поставяя
върхуу тези, склю
ючени на раавнище „преедприятие“,, следва да се изследваат и КТД, ск
ключени наа
общи
инско равни
ище. Една от
о най-важнните характтеристики на
н КТД, скллючвани наа общинскоо
равни
ище, е тяхн
ната структу
ура според вида на общ
щинските дейности,
д
кооито се фин
нансират отт
общи
инските бю
юджети. Праактиката наа НИПА по
п анализ на
н КТД, скключени наа общинскоо
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равни
ище, дава основание деейностите, зза които се сключват тее, да бъдат ообособени в 5 основни
и
групи
и. Всички те
т са в сек
ктора на усллугите. Съд
държанието на общинсските дейно
ости, коитоо
стран
ните, сключ
чили КТД наа общинско равнище, саа посочили, е както следдва:
1.
Д
Дейност
„О
Образованиее“ включва КТД за общински учиилища от си
истемата наа
началлното, основвно и средно образованние;
2.
Д
Дейност
„Здравеопаззване“ вкл
лючва КТ
ТД за деттското и училищноо
здраввеопазване, детски ясли
и, детски граадини, болн
ници на общ
щинска издръъжка;
3.
Д
Дейност
„Социални усслуги“ вклю
ючва КТД заа старческии и социални
и домове наа
общи
инска издръжка, дейноссти като деттска кухня и домашен со
оциален паттронаж и др
р.;
4.
Д
Дейност
„Ку
ултура“ вкллючва КТД за библиотееки, театри,, ансамбли, читалища и
др.;
5.
В „Други деейности“ саа включени КТД
К
с прил
ложно поле еедновремен
нно в повечее
от еддна или вси
ички от гор
реизброенитте общинскки дейности
и, както и К
КТД за наеети общо в
бюдж
жетната сфеера на общината, в т.ч. - служители
ите на общи
инска админнистрация, дейности
д
поо
стопаанисване наа имоти и др
р.
На Фигур
ура 24 е пр
редставена сструктуратаа на сключените КТД и анекси към тях наа
общи
инско равни
ище по така обобщенитее видове дей
йности.
Фиг.244
Структура на
н сключени
ите КТД и аанекси към тях
т на общи
инско равнищ
ще в областт Враца
към 31.033.2016 г. по видове
в
дейн
ности
1
3

7
2
Образование

Зд
дравеопазване

Социални усл
луги

Култура
Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

На Фигурра 25 е покаазана сравниителната стр
руктура на сключените
с
е на общинско равнищее
КТД и анекси заа страната, за Северозаападния рай
йон и за обл
ластите, коиито са включ
чени в негоо
към 331.03.2016 г.
г
Фиг.255
С
Сравнителнаа структура на сключенните КТД и анекси
а
към тях на общиинско равни
ище към
31.03.20016 г. по вид
дове дейноссти
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Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А
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В петте групи общ
щински де йности, об
бединяващи сключенитте КТД и анекси наа
общи
инско равн
нище, се наблюдават
н
значителни
и разлики в отделниите области
и, както в
струкктурата им за странатаа, така и в рамките наа Северозап
падния райоон. На първво място, в
обхваата на „другги дейности
и“ за общинните от Севверозападния
я район ням
ма сключени
и КТД. Към
м
31.033.2016 г. в област Врааца са склю
ючени 15.4%
% от КТД и анекси къъм тях за общинската
о
а
дейност „образоование“, док
като общо зза странатаа и за Север
розападния район този
и процент е
съотвветно 39.2%
% и 41.5%. В област Врраца най-гол
лям е броят на сключенните КТД и анекси към
м
тях зза дейност „здравеопазв
„
ване“ – 53.88%, а в сраввнение с др
ругите облассти от Севеерозападнияя
район
н, най-голям
м е броят наа сключенитте КТД за дейност „кул
лтура“ – 23. 1%. На втор
ро място, отт
данни
ите, показан
ни на графи
иката, може да се установи, че само
о в област В
Враца сключ
чените КТД
Д
и анеекси към тяхх на общинско равнищ
ще покриват всички от групираните
г
е дейности, предмет наа
договваряне в Северозападн
С
ния район. Така напр
р. в област Видин няяма сключени КТД заа
общи
инската дейност „здраввеопазване“,, в областитте Плевен и Ловеч – заа „социални
и услуги“, в
обласст Монтана – за дейносст „Култура““.
чия и в „обххвата“ на скл
лючените КТД
К
и анексии към тях на общинскоо
Съществвуват различ
равни
ище между областите от
о Северозаападния рай
йон. На Фиггура 26 са ппредставени данните заа
проц
центния дял на общинитте със сключчените дого
овори и анек
кси към 31.003.2016 г. отт общият им
м
брой във всяка област.
о
Фиг.266
Дял на об
бщините със сключении КТД и анеккси към тях на общинскко равнище към
31.03
3.2016 г. по области от Северозападния район

100.0%
1
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%
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ВРАЦА
0%
%

20%

40%

60%

80%
8

100%
%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Сключен
ните КТД къ
ъм 31.03.20116 г. на общ
щинско равни
ище в обласст Враца са в 3 общини
и
дуй, което представляява 30% от общо 10-тте общини в областта..
– Врраца, Мездрра и Козлод
Същи
ият брой об
бщини със сключен
с
КТ
ТД на това равнище
р
им
ма и област Видин, но там
т общиятт
им бррой е 11, с една
е
повечее от област В
Враца, пораади което пр
роцентният дял е по-маалък. С най-голям
м „обхват“ е област Ло
овеч, къдетоо за периодаа във всяка една от осеемте общин
ни има понее
един сключен КТД
К
на об
бщинско раввнище. Среедният проц
цент на оббщините, в които имаа
склю
ючен КТД и анекс на общинско рравнище къ
ъм 31.03.201
16 г. за Севверозападни
ия район, е
49.6%
%, много близък до сред
дния за страаната.
малният сро
ок, за който може да сее сключи еди
ин КТД, е 2
Съгласноо КТ, чл.54, ал.2 максим
годин
ни. Счита сее, че КТД сее сключва съъс срок на действие
д
от 1 година, оссвен ако стр
раните не саа
уговоорили друг срок. Стру
уктурата на КТД в обл
ласт Враца според сроока им на действие
д
поо
равни
ища на догооваряне е пр
редставена нна Фигура 27.
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Фиг.277
Структура на ск
ключените К
КТД по равн
нища и срок
к на действиие в област
Вр аца към 31.0
03.2016 г.
1 година

2 години

друг период

23.1%

76.9%
%

Общински

17.7%

Предприятие

0%

200%

67.9%
6

40%

14.4%

60%

80
0%

100%
Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

От всичкки сключени
и КТД в облласт Враца на
н равнище „предприяттие“ за целия изследван
н
период, близо две
д трети (6
67.9%) са скключени заа срок от 2 години. Саамо един наа всеки петт
(20.8%) КТД е със
с срок от 1 година и 2.9% са с друг
д
срок наа действие. П
При КТД на общинскоо
равни
ище три четтвърти са със
с срок на действие от
о 2 години, а 23.1% саа сключени
и за период,,
разли
ичен от 1 или
и 2 години. Няма КТ
ТД на общи
инско равнище в област
ст Враца, ск
ключен за 1
годин
на. За сравн
нение, за цял
лата страна сключените КТД на раавнище „преедприятие“ със срок отт
2 годдини са три четвърти
ч
(76.3%). Околло 20% от тяях са със сро
ок от 1 годиина и 2.9% - с друг срокк
на деействие. Заа цялата стр
рана при оббщинските КТД 9 от всеки 10 дооговора е със
с срок наа
дейсттвие от 2 години, а само
о 9.6% са скключени съсс срок 1 годи
ина.
чение при анализа
а
на ссключените КТД и анек
кси в областт Враца към
м 31.03.20166
В заключ
г. слеедва да се обърне
о
вним
мание на скллючените ан
некси към КТД.
К
Тяхнатта основна структура е
тази, която покаазва вида на договорениия анекс – даали той касаае само срокка на действвие на КТД,,
или ссе отнася и за
з промяна на договорееностите меежду страните. От общоо налични 85 сключени
и
анексса в област Враца в баазата даннии на НИПА
А към 31.03.2016 г., надд 75% са сключени заа
измен
нение и доп
пълнение наа договоренностите в КТ
ТД, които не
н касаят сррока на действието му..
Това съотношен
ние – ¾ на този
т
вид анеекси към ¼ за анексите, касаещи уудължаване на срока наа
дейсттвие на КТД
Д, е устойч
чиво през гоодините на въвеждане на информ
мацията. Наа Фигура 288
броятт и видът наа анексите е представенн графично.
Фиг.288
Структура на сключеените анексии към КТД в област Врааца по вид ккъм 31.03.20
016 г.
21

64
За изме
енение на договоорености, несвъ
ързани със срока
а на действие наа КТД
За изме
енение срока на действие на КТД
Д
Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А
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Сравнитеелната структура на виидовете анеккси като про
оцентно съоотношение в областитее
от Сееверозападн
ния район е представено
п
о на Фигура
а 29.
Фиг.299
Сравнителлна структу
ура на сключчените анексси към КТД
Д по вид към
м 31.03.2016 г. по
областии от Североззападния рай
йон
100.7%
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За измен
нение на договоорености, несвър
рзани със срока на действие на КТД
За измен
нение срока на ддействие на КТД
Д
Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

От обласстите в Севеерозападнияя район, съоттношението
о на сключенните анекси
и по вид към
м
31.033.2016 г. в област Врацаа е най-близзо до средно
ото за район
на, както и ддо това за сттраната катоо
цяло.
иза на склю
ючените КТ
ТД и анекси
и към тях в област Врраца към 31
1.03.2016 г.,,
От анали
ите изводи:
могатт да се напрравят следни
1. Изслеедването на динамикатта по перио
оди показва, че броят нна сключен
ните КТД и
анексси към тях в област Врааца е намаляял с по-малкко от 10% през 2014-20015 г. спрямо
о 2012-20133
г. Съ
ъщият показзател бележи
и спад от 200% за цялата страна. Теези данни пооказват, че в условиятаа
на иккономическка криза, в област
о
Врацца сключени
ите КТД и анекси
а
към тях са намалели в по-слабаа степен, откколкото в сттраната;
2. Изслеедвани са няякои съотноошения, хар
рактеризираащи структуурата на КТ
ТД, като саа
изполлзвани данн
ни с натруп
пване за перриода януар
ри 2010 - март
м
2016 г.. Анализът показва, чее
разпрределениетоо на относиттелния проццентен дял на сключен
ните КТД и анекси в об
бласт Врацаа
се дооближава доо тяхната стр
руктура за сстраната, в т.ч.
т – по рав
внища на дооговаряне (п
предприятиее
и общ
щини), по икономичес
и
ски дейностти, по теритториален пр
ризнак, по ввид на спор
разумениетоо
(КТД
Д, анекс за изменение
и
на
н договорееностите и анекс
а
за удъ
ължаване наа действието
о), по срокаа
на деействие на КТД;
К
3. Обласст Враца заема водещоо място по отношение на сключеените КТД на
н равнищее
„преддприятие“ в рамките наа Северозаппадния райо
он – 30% от всички, и ссе отличава с по-малъкк
дял н
на сключени
ите КТД на равнище
р
общ
щина – 16%
%;
4. На раавнище „пр
редприятие““, в област Враца, в Северозапад
С
дния район,, както и в
цялатта страна, най-голям
н
е делът на К
КТД и анекксите към тях
т в дейноостите „обраазование“ и
„здраавеопазванее“ – общо над
н 60%. В
Важен дял заемат
з
дейн
ностите „инд
ндустрия“ и „държавнаа
адми
инистрация““ – общо наад 20%. С м
малък относителен дял на сключенните КТД се очертаватт
дейностите както селско сто
опанство, тъърговия, траанспорт, тур
ризъм и услууги, култураа и други;
рата на склю
ючените КТ
ТД и анекси
и
5. Спореед собствеността на прредприятиятта, структур
Преобладавва делът наа
към тях в облааст Враца е сходна с тази на раайона и на страната. П
ло 91% в оббласт Враца и района, спрямо
с
85%
% дял за цял
лата страна..
общеествения секктор – окол
Делъ
ът на сключ
чените КТД
Д и анекси към тях в предприяти
ията с чужддестранна собственост
с
т
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съставлява 1 от всеки 4 частни предприятия в област Враца, и 1 от всеки 3 предприятия - в
страната.
6. Според големината на предприятията, анализът показва, че най-голям дял в
сключените КТД и анекси заемат малките и средни предприятия – 90, 87 и 80% съответно за
област Враца, Северозападния район и цялата страна. Големите предприятия са 20% от
сключилите КТД и анекси към тях в страната, спрямо по-малък дял от 10% в област Враца;
7. На общинско равнище са сключени относително по-малък дял от КТД и анекси към
тях в област Враца спрямо страната и района. В област Враца една трета от общините са
сключвали КТД и анекс, спрямо една втора за страната и района. КТД на общинско равнище в
областта, както и за страната са представени от следните общински дейности като обхват –
образование, здравеопазване, социални услуги и култура.
Въз основа на анализа на структурата и динамиката сключените КТД и анекси към тях в
изследвания период, може да се обобщи, че колективното трудово договаряне в област Враца
като характеристики и показатели, се доближава в много голяма степен до състоянието му в
цялата страна. Това позволява направените изводи и констатации относно постигнатите
договорености в КТД да бъдат приети при условията на хипотезата, че те с голяма степен на
вероятност са валидни в национален мащаб.
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ІІІ.
Структтура и ди
инамика на дейсттващите КТД
К
в оббласт Вра
аца
Една от основните задачи,
з
коятто изпълнявва интегрир
раната инфоормационна система наа
НИП
ПА, е да позволява извъ
ършването нна справки за
з действащ
щите КТД къъм всеки ед
дин момент..
Поняятието „действащи КТД
Д“ обхващаа КТД към определенаа календарнна дата, чии
ито срок наа
дейсттвие не е иззтекъл или е бил продъължен с анеккс. В този раздел
р
са аннализирани общия
о
брой
й
на деействащите КТД в облааст Враца, вккл. в сравнеение с дейсттващите КТД
Д в другитее области отт
Северрозападния район, как
кто и разпр
пределението
о им спореед равнищеето на дого
оваряне, поо
икономически дейности,
д
сп
поред броя нна наетите лица,
л
за кои
ито са в силаа КТД, по големина
г
наа
предп
приятията, по
п форма наа собственосст, както и тяхното
т
тери
иториално рразпределен
ние.
На Фигур
ура 30 са пр
редставени данните за общия бро
ой действащ
щи КТД по области отт
Северрозападния район към 31 март за ппоследните три
т години.
Фиг.300
о
отт Северозапаадния район
н към 31.03 на съответн
ната
Действаащи КТД в областите
годин
на
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Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Анализътт показва, че действаащите КТД в област Враца са ннай-много на брой, в
сравн
нение с теззи в останаалите облассти от райо
она. Броят им е посттоянен в иззследванитее
периоди, с мини
имално намаление, за рразлика от другите
д
обл
ласти, къдетто този брой
й отбелязваа
значи
им спад (с изключение
и
на област М
Монтана). В общата стр
руктура на С
Северозапад
дния район,,
най-гголям дял имат
и
действаащите КТД в област Враца,
В
като съставляват
с
т 26.6% към
м 31.03.20144
г., съ
ъответно 27.8% и 31.2%
% към 31.03.22015 г. и 31..03.2016 г.
дставени деействащите КТД в облаастите от Сееверозападни
ия район поо
На Таблиица 3 са пред
равни
ище на догговаряне – на равнищ
ще „предпр
риятие“ и на
н общинскко равнищее. Както бее
посоччено в пред
дходния разздел, съглассно чл.51б КТ,
К КТД наа отраслово//браншово равнище сее
вписвват в ИА „ГИТ“
„
и не са предметт на анализз при изслед
дването на колективно
ото трудовоо
договваряне на реегионално ниво.
н
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Табл.33
Действаащи КТД в областите
о
отт Северозапаадния район
н към 31.03 на съответн
ната
ггодина по раавнища
към
331.03.2014

Области

към
31.03.20155

ъм
къ
31.03.2014

към
31.03.20
016

Равн
нище "предпрриятие"

към
31..03.2015

към
31.03.2016

Общиннско равнище

ВРАЦ
ЦА

87

87

87
7

4

3

2

ЛОВ
ВЕЧ

66

64

48
8

7

9

8

МОН
НТАНА

65

64

61

3

4

4

ПЛЕ
ЕВЕН

61

49

35
5

6

8

6

ВИД
ДИН

42

34

33
3

1

2

1

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Освен брроят на дейсстващите КТ
ТД, от същеествена важн
ност е броятт на наетитее работници
и
и слуужители, за които дейсттващите КТ
ТД са в сила към съотвеетна дата. Отт Фигури 31
1а-31в можее
да се проследи
и структураата на наеттите работн
ници и слу
ужители, кооито са об
бхванати отт
дейсттващи КТД на равнищее „предприяттие“ в Север
розападния район.9
Фиг.3
31а, 31б,31вв
Д
Дял на наети
ите работниц
ци и служиттели, за коитто са в сила действащитте КТД на равнище
р
„п
предприятиее“ в Североззападния раайон към съо
ответната даата (в %)
към 31.03..2014

към 31.03..2015

към 31.03.2016

4.8%

4.7%
31.0%

311.4%

5.5%
17.1%

36.5%

225.2%

42.1%

11.55%
10.9%

ВРАЦА

ЛОВЕЧ

9.44%

22.1%

МОНТАН
НА

ПЛЕВЕН

ВИДИН

ВРАЦАА

ЛОВЕЧ

24.1%
%

МОНТАН
НА

23.8%

ПЛЕВЕН

ВИДИ
ИН

ВРАЦАА

ЛОВЕЧ

МОНТАН
НА

ПЛЕВЕН

ВИДИ
ИН

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Относитеелният дял (в %) на ннаетите лицаа, за които действащит
ите КТД са в сила към
м
съотвветния пери
иод, за обласст Враца отббелязва вид
димо нараств
ване – от 311% към 31.0
03.2014 г. наа
42.1%
% към 31.033.2016 г., ил
ли с повече от 11% за две
д години. В сравнениие с другитее области отт
Северрозападния район, отт които облласт Плевеен бележи рязък спадд, а другитте запазватт
относсителния си
и дял, облааст Враца е в по-благо
оприятна позиция. Таззи структур
ра обаче нее
следвва да се ком
ментира безз да се има предвид, чее общия брой на наетиите лица, заа които са в
сила действащите КТД на равнище „ппредприяти
ие“, намаляв
ва, както и броят им в отделнитее
облассти. На Фигу
гура 32 е пок
казана динам
миката на това намален
ние.
9

Към м
момента в базата данни на НИПА липсва информация за наетите лица в около 13% от пред
дприятията. Порадди липса на данни не е възможно да
се оцени
и броят на наетитее работници и служ
жители, за които с а в сила КТД на об
бщинско равнище..
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Фиг.322
Д
Динамика наа наетите ли
ица, за коитоо са в сила действащи
д
КТД
К
на равннище „предп
приятие“
в об
бластите от Северозапаадния район към 31.03 на
н съответнаата година
10 000
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5 000
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9147

9142
8491

9264
6316

6533
6047

2353
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3216

3449
2314
1105

1214

1380

към 31.0
03.2014
ВРАЦА

4800

към 31..03.2015
ЛОВЕЧ
Ч

към 311.03.2016

МОНТ
ТАНА

ПЛЕВЕН

ВИДИН

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Драстичеен спад се наблюдаваа в област Плевен – над
н 63% илли с 5,815 наети към
м
31.033.2016 г. сп
прямо 31.0
03.2014 г., докато дру
угите облассти са със значително
о по-малкоо
намааление на об
бхванатите от КТД нааети лица. Област
О
Врац
ца отчита ннамаление с 656 наети
и
работтници и слуужители, обх
хванати от ддействащи КТД
К
на равн
нище „преддприятие“. Трябва
Т
да сее
отбеллежи, че тен
нденцията заа намаляванне на броя на действащи
ите КТД, каакто и наети
ите, за коитоо
те саа в сила, е ваалидна за цялата странна. Темпът на
н това намааление в облласт Враца обаче е по-нисък от общия както в Севверозападниия район, такка и за стран
ната. На Табблица 4 са представени
п
и
данни
ите за действащите КТ
ТД в областт Враца за отделните
о
периоди,
п
заеедно с броя на наетитее
работтници и слуужители, за които
к
те са в сила към съответния
с
период на аанализ.
Табл.44
Брой деействащи КТ
ТД и наети рработници и служители
и, за които тте са в сила по
равнища в област Вр
раца по пери
иоди
Рав
внище на дооговаряне
Равн
нище „предпрриятие“
Общ
щинско равни
ище

към 31.003.2014
Брой КТД
Наети
87
9,147
4

-

към 31.03.2015
Брой КТД
Наети
87
9,142
3

към 31.0
03.2016
Брой КТД
Наети
87
8,491

-

2

-

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Докато общият
о
брой
й на действаащите КТД на равнище „предприяятие“ не се променя заа
изслеедваните пеериоди, бро
оят на наеттите лица, за които са
с в сила ддействащитее КТД към
м
31.033.2016 г., наамалява със 7%. На товаа равнище на
н договаряне има най--голям брой
й действащи
и
КТД както в облласт Враца, така и по р айони и за страната.
с
Поради липсаа на достовеерни данни,,
кактоо бе посочен
но по-горе, засега нямаа възможносст да се определи броятт на наетитее работници
и
и слуужители, за които са в сила
с
действаащите КТД на общинск
ко равнище.. Броят на действащите
д
е
КТД на това раввнище на догговаряне за област Врац
ца намаляваа спрямо 31..03.2014 г. с 50%.
Структуррата на дей
йстващите К
КТД на раавнище „предприятие“ по анализзираните отт
ПА 7 обобщ
щени иконом
мически деййности е пр
редставена на Фигура 33 по-долу
у. Докато в
НИП
селсккото стопанство, индустрията и дърржавната ад
дминистрация броят наа действащите КТД имаа
тендеенция към нарастване,, особено в последнатаа дейност, то
т в образоованието теехният брой
й
намаалява, макарр и незначиттелно. Мож
же да се при
иеме, че в дейностите
д
„Търговия, транспорт,,
туриззъм и услугги“, както и в здравеоппазването и културата,, тенденцияята е неравн
номерна, ноо
въпреки това броят на дейсттващите КТ
ТД се запазвва в трите иззследвани ппериода на относително
о
о
постооянно равни
ище.
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Фиг.333
Действащ
щи КТД на равнище „ппредприятиее“ по иконом
мически деййности в обл
ласт
Враца по пеериоди
60
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Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

По-разли
ична е карти
ината с наетиите работни
ици и служи
ители, за коиито действащ
щите КТД в
обласст Враца саа в сила към
м съответнияя период. От
О Фигура 34 ясно личии, че действващите КТД
Д
от ин
ндустрията, въпреки фаакта, че са ннад 5 пъти по-малко отт КТД в обрразованието
о, обхващатт
най-м
много наети
и – средно над 5,500 души за тр
рите изследвани периоода, или бли
изо 62% отт
всичкки наети ли
ица, за коитто са в силаа действащи
ите КТД в област
о
Врацца. В същотто време, отт
дейсттващите КТ
ТД в образовванието са ппокрити среедно общо 1,520 души в областта, или
и близо 4
пъти по-малко. Това, разби
ира се, се дължи на обстоятелст
о
вото, че каато правило
о в дейностт
„обраазование“ предприятия
п
ята (училищ
щата) съставвляват значи
ителен бройй, но са с относително
о
о
малъ
ък персонал наети лица, а в случая на област Враца
В
не бива да се преенебрегва и факта, че в
дейност „индусттрия“ попадаа и АЕЦ „Коозлодуй“, ко
ойто има ня
яколко хилядден персонаал.
Фиг.344
Б
Брой наети лица,
л
за които са в силаа действащи
и КТД по ико
ономическии дейности в област
Враца по пеериоди

къ
към 31.03.2014
къ
към 31.03.2015
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А
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Броят наа наетите лица,
л
за кооито са в сила действащите КТ
ТД в областт Враца заа
изслеедваните периоди,
п
нараства
н
в селското стопанств
во, държаввната адми
инистрация,,
здраввеопазванетто и култур
рата, докатто в индустрията, тър
рговията, тр
транспорта, туризма и
услуггите, както и в образоваанието – нам
малява.
Фиг.355
Брой действащи КТД
Д по основнни икономич
чески групи в област Врраца по пери
иоди
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Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

ите КТД на равнище
р
преедприятие са
с в сектораа
Към 31.003.2016 г. наай-много отт действащи
на усслугите – 766 или 87.4%
% от всичкии КТД. В сеектора на усслугите имаа най-много
о действащи
и
КТД както за сттраната, такаа и в областт Враца, тъй
й като в този
и сектор им
ма и най-мно
ого на брой
й
предп
приятия. В сектора на индустриятта действащ
щите КТД саа 9, или 10.33% от всичк
ки КТД, а в
сектоор селско, горско
г
и риб
бно стопансство са само
о 2 или едваа 2.3% от вссички КТД на равнищее
„преддприятие“.
КТД по икон
номически групи,
г
форм
мирани на основата
о
наа
Структуррата на действащите К
номеенклатурата А3 от КИД
Д 2008 на НС
СИ в областт Враца, пок
казана на Фиигура 35, оттразява тази
и
за сттраната. Ноо докато общо
о
за сттраната и в трите основни иконномически сектора заа
изслеедвания перриод се набл
людава нам
маляване на броя на дей
йстващите К
КТД, в облааст Враца, в
сектоорите „Селсско, горско и рибно стоопанство“ и „Индустри
ия“ се отчитта увеличен
ние, макар и
незнаачително, а намалениетто в сектораа на услугитте като проц
цент е двойнно по-малко
о, отколкотоо
за стрраната като цяло.
Фиг.366
Брой наетти лица, за които
к
са в сиила действаащи КТД на равнище „ппредприятиее“ по
основни
и икономичеески групи в област Врааца по периооди
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На Фигурра 36 са преедставени даанните за сттруктурата на
н наетите ллица, за кои
ито действатт
КТД на равнищее „предприяятие“, в изсследваните периоди
п
по основните иикономичесски сектори..
С най
й-голям дялл са наетитее лица, за ккоито са в си
ила действаащи КТД, в сектор „Ин
ндустрия“ –
60% от всички, следват наеетите лица в сектор „У
Услуги“ – 39.3% и едвва 0.8% са те в секторр
„Селско, горско и рибно стопанство“. Допълнител
лният анали
из показва, чче с най-гол
лям брой наа
наети
и лица, за които са в сила деййстващи КТ
ТД към 31
1.03.2016 г.., са предп
приятията в
икономическитее дейности „Производст
„
тво и разпрееделение наа електричесска и топлин
нна енергияя
и на ггазообразни
и горива“ - 44.3%,
4
„Обрразование“ – 16.5%, „Ху
уманно здраавеопазване и социалнаа
работта“ – 12.2%
% „Доставяяне на водии; канализаационни усл
луги, управвление на отпадъци
о
и
възсттановяване““ – 8.7%, което предсттавлява над
д 80% от наетите
н
лицца, за които
о са в силаа
дейсттващи КТД..

58 915

към
м 31.03.2014
към
м 31.03.2015
към
м 31.03.2016

50 0000

59 888

60 0000

57 683

Следва да
д се отбел
лежи, че оттносителнияят дял на наетите
н
лицца, за които
о са в силаа
дейсттващите КТ
ТД на равнищ
ще „предпрриятие“, спр
рямо наетитее работниции и служитеели в областт
Врац
ца, е по-висоок от относи
ителния дялл на наетите лица, за кои
ито са в силла действащ
щите КТД наа
равни
ище „предп
приятие“ об
бщо за страаната, за Сееверозападни
ия район и останалитее области в
състаава му. На Фигура
Ф
37 е показан брооят на наети
ите работниц
ци и служиттели в петтее области наа
Северрозападния район (по-ввисоките сттълбчета/сто
ойности), каакто и наетиите лица, заа които са в
сила действащитте КТД на равнище „прредприятие“ (по-нискитте стълбчетаа/стойности)).
Фиг.377
О
Общ брой нааети лица, и брой работтници и служ
жители, за които
к
са в сиила действащ
щи КТД
на раввнище „пред
дприятие“ поо области отт Северозап
падния районн по период
ди
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Източник:
И
НСИ, База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

В сравнеение с остааналите облласти от Сееверозападния район, ообласт Врац
ца, в коятоо
наети
ите лица са средно за изследванит
и
те периоди с около 20,000 по-малкко от най-големият им
м
брой – в област Плевен,
П
имаа най-голям
мо покритие от действащ
щи КТД. Отт следващатаа Фигура 388
още по-ясно се вижда разл
ликата в прроцентното съотношени
ие на наетиите, за които са в силаа
КТД,, спрямо общ
щия брой нааети.
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Фиг.388
Процентно съотношение на работнниците и сл
лужителите, за които саа в сила дейсстващи
К
КТД на равни
ище „предпр
риятие“, спррямо общияя брой наети
и по областии от Североззападния
район по пеериоди
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Източник:
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НСИ, База данни за КТД
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Среднатаа стойност на
н процентнното съотношение за тр
рите изследввани период
да за областт
Врац
ца е 23.2% - най-високо в Североззападния раайон, докато
о другите ообласти са съответно
с
с
16.9%
% за Ловеч, 10.8% за Плевен,
П
и съоответно 9.4%
% и 7.3% заа Монтана и Видин. С други
д
думи,,
в облласт Враца почти за всеки
в
четвъърти работн
ник или слу
ужител дейсства КТД на
н равнищее
„преддприятие“.
шението в област Врраца е по--високо от показателля за стран
ната, и заа
Съотнош
Северрозападния район. На Фигура
Ф
39 е представен
но сравнениеето между ттях.
Фиг.399
Процентно съотношение на работнниците и сл
лужителите, за които саа в сила дейсстващи
К
КТД на равн
нище „предп
приятие“, сппрямо общияя брой наети
и в странатаа, в Северозаападния
район и в област Враца по пери
иоди
30%
25%

23.1%

24
4.1%

22.5%

20%
16.6%

14.4
4%

15%

12.0%
14.2%

13..8%

към 31.03.2
2014

към 31.03.2015

11.4%

10%
5%

Цяла
ата страна

към
м 31.03.2016

Северо
озападен рай
йон

ВВраца

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

Среднотоо процентно
о съотношеение на обх
хванатите отт действиетто на КТД на
н равнищее
„преддприятие“ в област Враца спрямо общия брой наети раб
ботници и сл
служители в областта –
23.2%
%, е с десетт процентни
и пункта по--високо от това за страаната – 13.33%, и с поч
чти толкова,,
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сравн
нено със Сееверозападн
ния район – 14.1%. И въпреки
в
общ
щата тенденнция за нам
маляване наа
този показател за
з „покрити
ие“ на КТД на равнище „предприя
ятие“, единнствено в об
бласт Врацаа
той н
нараства към
м 31.03.2015
5 г. спрямо ппредходния период с 1%
%.
Във връззка с особен
ностите на колективно
ото трудово договарянее в админисстративнитее
струкктури, в кои
ито работни
иците и слуужителите, работещи по
п трудово правоотнош
шение, иматт
закон
нова възмож
жност, съгл
ласно КТ, дда преговар
рят и сключ
чват КТД, и служител
лите, коитоо
работтят по служ
жебно правоотношение,, за които деейства Закона за държаавния служи
ител, и катоо
се им
ма предвид внесеният в Народноото събрани
ие през 2015
5 г. проект на ЗИД наа Закона заа
държ
жавния служ
жител, интер
рес представвляват данн
ните, характтеризиращи колективно
ото трудовоо
договваряне в адм
министративвните струкктури в облааст Враца.
От Фигуури 40а и 40б,
4
визуаллизиращи динамиката на броя наа действащите КТД и
работтниците и служителитте, за коитто те са в сила в адм
министративвните струк
ктури, катоо
проц
центен относсителен дял
л спрямо деействащите КТД на раавнище „преедприятие“,, ясно личи
и
тендеенцията в област Врааца броят на тези КТ
ТД да нарааства, както
то и да се разширяваа
„покрритието“ наа лицата, за които
к
тези К
КТД са в сила.
Фиг.40а,40б
Ф
б
Сравнитеелна динами
ика на относ ителния дял
л на действаащите КТД и наетите ли
ица в
администтративни стр
руктури спррямо действащите КТД на равнищее „предприяятие“
Д
Дял на действващи КТД в администрати
а
ивни
сттруктури от общия
о
брой действащи КТ
ТД на
равн
нище „предпр
риятие“

Дял
Д на наетитте лица, за кооито са в силаа действащи
КТД
К
в админи
истративни сттруктури от общия
о
брой
наети
н
лица, за които са в ссила действащи КТД на
равнище
р
„преедприятие“

6..9%
7%

13.8%
%

13.2%
%
13%

12.6%

6.1%

5.7%

6%

11.9%
11%

5.1%
5%

8.9%
4.6%

4%

4.6%

9%

3.4%

7.0%
7%

3%

3.2%

7.2%

6.0%
6

3.0%

6.3%

2%

5%
към 31.03.20144
Враца

към 31.03.20
015

С
Северозападен район

към 31.03..2016
Цялатта страна

03.2014
към 31.0
Враца

към 311.03.2015

Северозападден район

към
м 31.03.2016
Цялата страна

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

На Фигур
ури 41а и 41
1б е предсттавена сравн
нителната динамика
д
наа относител
лния дял наа
дейсттващите КТ
ТД в админ
нистративниите структур
ри по облаасти, включчени в Севеерозападнияя
район
н, спрямо теези в странаата. От фигуурите е видно, че единсствено делъът на действващите КТД
Д
в облласт Враца, сключени в администрративни стру
уктури от областта, им
ма устойчиваа тенденцияя
към нарастване,, както като
о брой, такка и като наети лица, за изследвааните перио
оди. За двее
годин
ни делът на
н действащ
щите КТД в администр
ративни стр
руктури за област Врааца, спрямоо
общи
ия брой дей
йстващи КТ
ТД в странаата, сключеени в административнни структури, нарастваа
близоо 2 пъти, доостигайки отт 2.8% до 5..5%, с което
о достига наай-високата стойност от областитее
от С
Северозапад
дния район
н. Наетите лица, за които саа в сила действащитте КТД в
адми
инистративн
ните структу
ури в облааст Враца, спрямо вси
ички наети лица, „обх
хванати“ отт
дейсттващи КТД
Д в админисстративни сструктури в страната, също нарасства послед
дователно в
периода, достигаайки от 1.3%
% към 31.033.2014 г. до 1.7% към 31.03.2016
3
г . В останали
ите области
и
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от Сееверозападн
ния район теенденцията е към намааляване на „покритието
„
о“ на действващите КТД
Д
в адм
министративвните структтури.
Фиг.41а,41б
Ф
б
Сравнитеелна динами
ика на относ ителния дял
л на действаащите КТД и наетите ли
ица в
администр
ративни струуктури по области спря
ямо цялата сстрана
Дяял на действаащи КТД в ад
дминистратиивни
струкктури по облаасти от Север
розападния раайон от
т
тези
за странаата

Дял
Д на наетите лица, за коиито са в силаа действащи
КТД
К
в админи
истративни сструктури по области от
Северозап
падния районн от тези за сттраната
3%
3

6%

5.5%

2.8%

5%

2.4%
1.9%

3.5%
%

4%

2.8%

3%

2%
2

2.7%

2%

1.9%

2.7%

1.8%

1.7%

1.7%
1%
1

1.4%

1.3%

0.7%

1.9%

1%

0.9
9%

0%
към 31.03.2014

към 31.03.2015

Враца

Видин
н

Ловеч

Плеве
ен

2.0%

0.9%

0.3%

0.2%
0%
0
към 31.03
3.2014

към 31.003.2016
М
Монтана

към 3 1.03.2015

Враца
а

Видин

Ловеч
ч

Плевен

къ
ъм 31.03.2016
Монтана

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Друг осн
новен показател при аннализа на действащите КТД е тяххната структтура според
д
вида на собстввеността наа предприяттията. На Фигури 42а
а и 42б е представен
н делът наа
дейсттващите КТ
ТД в предп
приятия с ччастна собственост от общия броой действащ
щи КТД наа
равни
ище „предпрриятие“, как
кто и делът на наетите лица в тях.
Фиг.42а,42б
Ф
б
Сравнитеелна динами
ика на относ ителния дял
л на действаащите КТД и наетите ли
ица в
прредприятия с частна собственост в област Врааца, Североззападния раййон и цялатта страна
Дялл на действащ
щи КТД в преедприятия с ччастна
собственосст
13%

40%
4

12%
11%

Дял
Д на наетитте лица, за кооито са в силаа действащи
КТД в пр
редприятия с частна собсттвеност

6%
12.6

11.7%

11.8%

35.8%

35%
3

36.1%

36.5%

30%
3

10%
25%
2
9%

8.1%

20%
2

8%
7%

6.9%

6.9%
6.9
9%

6%

6.4%

21.7%
16.7%
16.4%

15%
1

115.3%

14.3%
10%
1

8.5%

5.7%
5%

5%
към 31.03.20144
Враца

към 31.03.20
015
Северозападен район

към 31.033.2016
Цялаата страна

3.2014
към 31.03
Враца

към 311.03.2015
Северозапааден район

към
м 31.03.2016
Цялата страна

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А
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Делът на
н предпри
иятията с ччастна соб
бственост, които
к
иматт действащ
щи КТД, в
струкктурата на предприятия
п
ята според ссобствеността им, за стр
раната и за С
Северозапад
дния район,,
намаалява за послледния изсл
ледван периоод (към 31.0
03.2016 г.), докато за оббласт Врацаа се запазва,,
отбеллязвайки въ
ъзходяща ди
инамика в р амките на трите
т
периода. Делът нна наетите работници
р
и
служ
жители, за кооито са в си
ила действащ
щи КТД в пр
редприятия с частна сообственост , намалява в
Северрозападния район и област Враца,, при това зн
начително, с повече от 6% процентни пункта,,
за раазлика от общ
щия процен
нтен дял за сстраната, ко
ойто остава практическии на същото
о равнище –
над 335%. Анализзът показва,, че това се ддължи на ли
ипсата на ин
нформация зза подновявване на КТД
Д
към 331.03.2016 г.
г в предпри
иятие, коетоо към 31.03.2
2014 г. е чуж
ждестранна собственосст, и в коетоо
работтят над 700 души.
щите КТД в частни преедприятия в
Също такка, относитеелният проццентен дял на действащ
обласст Враца отт общият им
м брой за сстраната нар
раства от 2% към 31.003.2014 г. на
н 2.8% към
м
31.033.2016 г., като
к
за същ
щия период нараства и делът на действащитте КТД в държавните
д
е
предп
приятия в област Врааца от общ
щият им бр
рой в стран
ната от 4.44% на 5.1%
%. Общо заа
Северрозападния район, кактто и за страаната, макар
р и с малко, този относиителен дял намалява
н
заа
изслеедвания перриод, за разл
лика от облааст Враца.
На Фигурри 43а и 43
3б са предсттавени данн
ни за дела на
н чуждестрранните преедприятия с
дейсттващи КТД като процен
нт от предпрриятията с частна
ч
собсттвеност.
Фиг.43а,43б
Ф
б
Сравнитеелна динами
ика на относ ителния дял
л на действаащите КТД и наетите ли
ица в
прредприятия с чуждестранна собстввеност в обл
ласт Враца, Северозапад
С
дния район и цялата
сттрана от дей стващите КТД
К
в частни
ия сектор
Дял на дейсттващи КТД в предприятияя с
чуждеестранна собственост
45%

Дял
Д на наетитте лица, за кооито са в силаа действащи
КТД в предп
приятия с чуж
ждестранна собственост
90%
9

40.0%

85%
8

40%

80%
8

33.3%

80.0%

84.3%

75%
7

35%

70%
7

30.9%

65%
6

30%

30.2%
%

29.4%

25%

60%
6
55%
5

25.2%

22.9%

20%

%
18.9%

15%

16.7%

50%
5
45%
4
40%
4
35%
3

10%
към 31.03.20114
Враца

към 31.03.2
2015
Северозападен район

към 31.003.2016
Цяллата страна

50.4%
44.3%

42.6%
41.7%

39.5%

37.6%
38.9%

30%
3
3.2014
към 31.03
Враца

към 331.03.2015
Северозапааден район

къ
ъм 31.03.2016
Цялата страна

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

В двата предходни изследвани периода – към 31.03.2
2014 г. и къъм 31.03.201
15 г. областт
Врац
ца е имала най-висок
н
оттносителен дял на дейсстващите КТ
ТД в предпрриятия с чу
уждестраннаа
собсттвеност общ
що в рамките на часстния секто
ор. По отно
ошение на наетите лица в тези
и
предп
приятия с действащи
д
КТД,
К
областт Враца, въп
преки спада с малко надд 30 процен
нтни пунктаа
към 31.03.2016 г., заема во
одещо мястто спрямо Северозапад
С
дния район и страната като цяло..
Среддната стойноост на дела на КТД чуж
ждестраннитте предприя
ятия в струкктурата по собственост
с
т
на КТ
ТД на равни
ище „предпр
риятие“ за ообласт Врац
ца и за стран
ната е практтически еднаква – 30%,,
а по отношениее на наетитее работниции и служиттели, за кои
ито са в силла действащ
щите КТД в
чужддестранни предприятия
п
я, разликат а е значиттелна в пол
лза на облааст Враца – средниятт
относсителен дял за тритее изследванни периода е 71.6%, докато оббщо за страната и заа
Северрозападния район той е съответно 41.3% и 40..3%.
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В анализзираните пеериоди инттерес предсттавлява и структурата
с
а на действаащите КТД
Д
спореед големинаата на предп
приятията, в които те са
с сключени
и. За област Враца с най
й-голям дялл
дейсттващи КТД
Д са малкитее и средни предприяти
ия, съответн
но средно зза изследвания период
д
21.3%
% и 69.8% от
о всички. Делът
Д
на гоолемите преедприятия с действащи КТД е сред
дно 5.4%, а
микрропредприяттията – сред
дно 3.5%. Деействащите КТД в големите предпр
приятия са в сила за над
д
63% от наетите, обхванати от
о КТД, в срредните и малките
м
пред
дприятия деействието наа КТД касаее
съотвветно средн
но за период
да 21.4% и 116.3% от наеетите, а в ми
икропредприиятията – ср
редно 0.3%..
На Ф
Фигури 44а и 44б е представена
п
а структураата на действащите КТ
ТД в обласст Враца и
струкктурата на наетите ли
ица, за коитто са в сил
ла действащ
щите КТД според големината наа
предп
приятията, по
п изследваани периодии.
Фиг.44а,44б
Ф
б
Структурра на действащите КТД на равнищее „предприя
ятие“ и наетиите лица според
големината наа предприяттията в облааст Враца
Структура на
н наетите лиица, за които са в сила
действащ
щи КТД

Структурра на действаащите КТД
70%

70%
7
699.8%

69.8%

69.8%

60%

60%
6

50%

50%
5

40%

40%
4

30%

59.4%
%

30%
3

20%
10%

63.5%

63.3%

20.9%

20.9%
3.5%

5.8%

20%
2

22.1%
3.5%

3.5%
5.8%

10%

0%

15.7%

16.1%
1
0.3%

4.7%

23.2%

20..6%

20.3%

17.1%
0.3%

0.3%

0%
към 31.03.20114

към 31.03.20
015

Голямо (над 250 наети лица)
Малко (10‐49 наетти лица)

към 31.03. 2016

към 31.03
3.2014

към 311.03.2015

Голямо (над 250 наети лица)
Малко (10‐49
9 наети лица)

Средно (50‐249 наетти лица)
Микро (0‐9 наети лиица)

към
м 31.03.2016

Средно (50‐249 наети лица)
Микро (0‐9 наети лица)

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Структуррата на дейсстващите КТ
ТД според големината
г
на
н предприяятията за цяялата странаа
е покказана за сраавнителни цели
ц
на Фигуури 45а и 45
5б.
Фиг.45а,45б
Ф
б
Структурра на действащите КТД на равнищее „предприя
ятие“ и наетиите лица според
гол
лемината наа предприяттията в цялатта страна
Структуура на действащите КТД

Структура на наетите лиица, за които
о са в сила
действащ
щи КТД
80%

60%
%

70%

50%
%
50.8%
%

50.7%

50.3%

40%
%
30%
%

50%
40%

%
31.6%

30.7%

31.7%

30%

20%
%
10%
%

73.4%
%
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голем
мите и средн
ните предпр
риятия, съоттветно средн
но с около 10
1 процентнни пункта. Структурата
С
а
на деействащите КТД за Севверозападниия район е сх
ходна на тази във облааст Враца, но в рамкитее
на Сееверозападн
ния район за отделнитее области таази структур
ра се различчава, в няко
ои случаи –
същеествено, наапр. областт Видин и област Монтана,
М
което
к
се ддължи на различнотоо
теритториално раазположениее (по областти) на предп
приятията сп
поред тяхнатта големинаа.
Територи
иалното раззположениее на действващите КТД на равннище „предприятие“ в
общи
ините на облласт Враца и динамикатта им са покказани на Фи
игури 46а и 46б.
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Най-голяям брой дей
йстващи КТ
ТД в обласст Враца им
ма в общинните Враца,, Козлодуй,,
Мезддра и Оряхоово, съответтно със среддни стойноссти за изслеедвания перриод от 30, 16, 11 и 100
КТД.. Най-голям
м брой наетти работницци и служи
ители, за ко
оито са в ссила КТД на
н равнищее
„преддприятие“, има в общи
ина Козлодууй – средно близо 5,000
0 за периодда, следванаа от общинаа
Врац
ца с около 2,500 наети
и. Показателлно е, че в област Вр
раца за изслледвания период нямаа
общи
ина, в която да няма пон
не 1 действаащ КТД на равнище
р
„пр
редприятие““.
К
на равн
нище „преддприятие“, анализът
а
наа регионалнно равнище включва и
Освен КТД
КТД,, действащи
и на общинсско равнищ
ще, съгласно
о чл.51в КТ. На равнищ
ще „общинаа“, съгласноо
чл.511в, ал.1 от КТ,
К се склю
ючват КТД зза дейности
и, финансираани от общи
щинските бю
юджети катоо
детскко и училищ
щно здравео
опазване, о бразование,, култура, читалища
ч
и др. Те оби
икновено саа
съобрразени с дооговореносттите, постиггнати на по
о-високо раавнище на договаряне,, както и с
възможностите на
н съответната общинаа. Някои от специфични
с
ите особеноссти на КТД,, действащи
и
на оббщинско раввнище, са по
осочени по- долу.
Страна по
п договора от страна заа работодатеелите често се явява км
метът на общ
щината, а нее
работтодателска организацияя. Въпреки, че в чл.51вв, ал.2 от КТ
Т е посоченно, че общин
нските КТД
Д
се п
подписват от
о местните представвителни оргганизации на работниите и служ
жителите и
работтодателите, честа праактика е КТ
ТД да бъдат сключваани между местни стр
руктури наа
бранш
шови синди
икални оргаанизации и ккмета на об
бщината, ил
ли само кмеетът на общ
щината, катоо
послеедният изпъ
ълнява роляя както на гарант, такка и на преедседател нна общински
ия съвет заа
тристтранно сътррудничество
о в съответсттвие с чл.36
6, ал.4 КТ. Тази практикка е характерна не самоо
за оббласт Враца.. На практик
ка може да ссе окаже по-удачно стр
рана по КТД
Д на общинсско равнищее
да саа кметоветее. Те участтват в одоббрението наа бюджетитте на предпприятията с общинскоо
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финаансиране наа базата на нормативвни изискввания. Таки
ива изискваания има заложени
з
в
съотвветните Нарредби за реггламентиранне труда на учителите, лекарите и др. Бюджеетите в тези
и
дейности са съообразени също и със скключените КТД на по--високо раввнище на до
оговаряне –
напри
имер отраслловите договвори в образ
азованието, здравеопазв
з
ването, култу
турата и др.
Често в практикатаа само единн синдикатт е страна по КТД, деействащ наа общинскоо
равни
ище. По поодобен начи
ин, ако в ппредприятияята от общ
щината нямаа представи
ителство наа
всичкки синдикатти, се склю
ючват КТД нна общинскко равнище само с един
ин синдикат. В КТД наа
общи
инско равни
ище се пред
движда про цедура за присъединяв
п
ване към КТ
КТД, без да е изброеноо
изриччно за кои предприяти
п
ия на теритоорията на об
бщината има действие КТД. От др
руга страна,,
тексттът на чл.57, ал.2 не преедвижда приисъединяван
не към КТД, сключен нна равнище община
о
или
и
на равнище отррасъл/бранш
ш. Социалнните партнььори също често изпоолзват инстр
румента наа
присъ
ъединяване към общин
нски КТД заа несиндикал
лни членовее като средсство за по-го
олям обхватт
на поостигнатитее договорености на брааншово ниво, които са пренесени и в КТД наа общинскоо
равни
ище. На Фиигура 47 са представени
п
и действащи
ите КТД на общинско рравнище на договарянее
в облласт Враца. Само три са общиниите, в коитто има дейсстващи КТД
Д на това равнище
р
наа
договваряне, катоо само в общ
щина Мездрра и през три
ите изследваани периодаа има действващ КТД наа
общи
инско равни
ище.
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Поради относително малкият брой на сключените и действащите КТД на общинско
равнище, анализът на постигнатите договорености е обобщен по раздели. В КТД на общинско
равнище е предвидено да се прилагат минималните стандарти относно възнагражденията,
постигнати със съответния отраслов КТД, сключен от социалните партньори на национално
ниво. Съществен принос в действащите КТД на област Враца е предвидената роля на
синдикатите при прилагането на премиална система на заплащане в предприятията. Последната
има за цел да създаде стимули за работещите за по-високи възнаграждения съобразно
ефективността на труда.
Относно договарянето на клаузи, свързани със заетостта, в общинските КТД е
предвидена процедура на консултации със синдикатите при съкращения, в т.ч. – вземане на
становище на синдикатите относно предстоящите структурни промени в заетостта, договорени
са мерки и бюджет за квалификация, преквалификация и обучение.
По отношение на работното време присъстват клаузи относно прилагането на непълно
работно време, намалено работно време, удължено работно време и други форми за гъвкавост,
съобразени със спецификата на дейността. Договорените отпуски са съобразени с отрасловите
споразумения.
Договорените обезщетения, безплатна храна и тонизиращи напитки са на равнището на
нормативния минимум. Има изолирани случаи на договорености за осигуряване от
работодателя на застраховки „Трудова злополука“ и допълнително пенсионно осигуряване.
Договорен е и размерът на фонда за социално-битово и културно обслужване, както и са
посочени определени придобивки – осигуряване на работно и представително облекло,
транспортни разходи, ваучери за храна, еднократни помощи и др.
Относно социалното сътрудничество във всички разгледани общински КТД присъстват
договорености за създаване на условия за синдикална дейност в предприятията, периодични
проверки и контрол на изпълнението на КТД, процедури за водене на преговори по сключване
на КТД или анекси към тях. Като недостатък може да се отчете, че не са предвидени клаузи за
уреждане на възникнали спорове – кратки срокове за водене на непосредствени преговори,
съдействие от висшестояща организация или уреждане на спора чрез доброволна процедура по
посредничество или арбитраж.
От анализа на структурата и динамиката на действащите КТД в област Враца към
31.03.2016 г., могат да се направят следните изводи:
1. Общ брой КТД и наети лица – броят на действащите КТД в област Враца е 89 към
31.03.2016 г. и съответно 90 и 91 в предходните два периода, което показва запазване на
равнището на КТД относително постоянно. В цялата страна и Северозападния район тези
стойности са съответно 2,131; 1,969 и 1,789, както и 342; 324 и 285. Данните показват
намаление от около 16% в броя на КТД в цялата страна и в Северозападния район, а броят КТД
в област Враца е по-нисък с 2% през 2016 г. спрямо 2014 г. Броят на наетите лица, обхванати от
действието на КТД в област Враца, е 8,491 към 31.03.2016 г. и съответно 9,142 и 9,147 в
предходните два периода, което показва намаление с около 7%. В цялата страна и
Северозападния район тези стойности са съответно 319,648; 307,589 и 279,069, както и 29,538;
25,072 и 20,159. Данните показват намаление от около 12.5% в броя на обхванатите от КТД
наети лица в цялата страна и 32% за Северозападния район.
2. Равнище „предприятие“ и общинско равнище - данните показват, че в област Враца е
запазен броят на действащите КТД на равнище „предприятие“ – 87 за трите периода, а през
2016 г. е намалял наполовина броят на действащите КТД на общинско равнище спрямо 2014 г.,
в т.ч. – не са подновени КТД в 2 общини за дейностите „Здравеопазване“ и „Образование“. Към
31.03.2016 г. КТД на общинско равнище има действащи в общините Враца (дейност
„Здравеопазване“) и община Мездра (дейност „Култура“). В останалите области от
Северозападния район не се наблюдава толкова малък дял на общинските КТД, както и
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намаление в техния брой, като изключение прави област Видин, в която има само един
действащ КТД, а за останалите области общинските КТД са между 4 и 8.
3. Икономически дейности – в анализа на действащите КТД е разгледано
разпределението на КТД на равнище „предприятие“ по икономически дейности и различни
групировки на икономическите дейности. Данните показват, че в област Враца най-много
действащи КТД има в образованието – около 57% от всички и около 17% от наетите лица, за
които са в сила КТД. Други икономически дейности, в които колективното трудово договаряне
има по-широко разпространение, са здравеопазването и индустрията. В здравеопазването са
около 16% от действащите КТД с около 12% от наетите лица. В индустрията са отчетени 10%
от действащите КТД с около 60% от наетите лица. За сравнение, за страната тези пропорции са
следните: Образование – около 51% от КТД и около 17% от наетите лица; Здравеопазване –
около 15% от КТД и около 12% от наетите лица; Индустрия – около 12% от КТД и около 38%
от наетите лица. От представените данни се вижда, че структурата на трите най-добре
представени сектори за област Враца е сходна с тази за цялата страна като преобладава делът
на КТД в „Образование“ и „Здравеопазване“ (общо 73% от КТД в област Враца и общо 65% от
КТД в цялата страна), а в структурата на наетите, за които са в сила преобладава индустрията –
60% в област Враца и 38% в цялата страна. От гл. т. на основните икономически групи –
Селското стопанство представлява малък дял в КТД, както в област Враца, така и в страната –
традиционно – около 2-3% от всички, индустрията заема дял от около 10%, и останалите около
87% са КТД на предприятия в услугите, което в значителна степен наподобява структурата на
националната икономика.
4. Покритие на КТД на равнище „предприятие“ - данните показват, че общо за това
равнище делът на покритие от действащи КТД спада от 14.2% от наетите в националната
икономика към март 2014 г. до 12% към март 2016 г. Това се равнява на спад от 2 процентни
пункта, като се има предвид близо 12% спад на броя на обхванатите от КТД наети лица на
равнище „предприятие“. Зависимостта може да се обясни с намалението на броя действащи
КТД в почти същата пропорция, както намалението на работни места в икономиката на
страната. В Северозападния район делът на покритие от действащи КТД спада от 16.6% от
наетите към март 2014 г. до 12% през март 2016 г. За област Враца е отчетен по-висок дял на
покритие на КТД - между 23 и 24% в периода 2014-2016 г., което означава, че покритието на
КТД в област Враца е близо два пъти по-високо от 12% покритие за страната и за
Северозападния район.
5. Собственост на предприятията – данните показват, че в област Враца нараства два
пъти делът на административните структури в действащите КТД – от 2.8% до 5.5% от всички.
Делът на наетите лица, обхванати от КТД в административни структури на територията на
област Враца остава под 2% в изследвания период 2014-2016 г. Делът на наетите в обществения
сектор с действащи КТД в област Враца е 86% през 2014 г. спрямо 91.5% през 2016 г., а за
цялата страна този дял е около 64% за трите изследвани периода. Делът на наетите лица,
обхванати от КТД в предприятията от частния сектор в област Враца спада от 14.3% през 2014
г. до 8.5% през 2016 г., спрямо 36% дял на наетите в частни предприятия за цялата страна за
трите изследвани години. Въпреки този спад, делът на КТД в предприятия от частния сектор се
повишава от 6 на 7% в област Враца, т.е. – ниският дял на наетите, обхванати от КТД в частни
предприятия се дължи на големите предприятия от обществения сектор. За област Враца - от
наетите в частния сектор, обхванати от КТД над 50% са наетите в чуждестранни предприятия
през 2016 г., като през 2014 г. този дял е над 84%. За цялата страна делът на наетите, обхванати
от действащи КТД в чуждестранни предприятия, е около 40% от частния сектор. От
изложените данни може да се обобщи, че структурата на действащите КТД за област Враца
показва значителна разлика със структурата на КТД за цялата страна по признака собственост
на предприятията, най-вече по отношение на разпределението обществен-частен сектор, като в
областта всеки 9 от 10 наети лица, обхванати от действащи КТД, са в обществения сектор, а за
страната това съотношение е около 6.4 от 10.
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6. Големина на предприятията – в област Враца преобладава делът на действащите
КТД в малки и средни предприятия (10-249 наети лица) - 80% от КТД и около 40% от наетите
лица. Малките и средни предприятия заемат дял от 73% от КТД и около 26% от наетите лица за
страната. Големите предприятия (над 250 наети лица) са около 5% от КТД и около 60% от
наетите лица в област Враца. За страната големите предприятия имат дял от 13% от КТД и 74%
от обхванатите от тях наети лица. Микро- предприятията имат незначителен дял от около 3% от
КТД и между 0.1 и 0.3% от наетите лица както за областта, така и за страната. От изложеното
може да се обобщи, че делът на големите предприятия в област Враца в сравнение със страната
е близо 3 пъти по-нисък по отношение на брой КТД и по-нисък с около 14% по отношение на
наетите лица, за които са в сила действащи КТД.
7. Общини в област Враца – структурата на действащите КТД на равнище
„предприятие“ в областта остава сравнително постоянна за изследвания тригодишен период. От
десетте общини в област Враца действащи КТД има в 9 от тях през трите изследвани периода.
С най-голям дял КТД са общините – Враца (35%), Козлодуй (18%), Оряхово (13%), и Мездра
(12%) или общо около 78%, за общините Бяла Слатина, Криводол, Мизия и Роман делът е под
5%, а с незначителен брой КТД са общините Хайредин и Борован – около 1%. По отношение на
наетите лица, за които са в сила действащи КТД, се наблюдава още по-висока концентрация,
като общините Враца и Козлодуй заедно заемат около 80% дял. Същата тенденция на
концентрация на КТД в по-големите населени места е характерна и за цялата страна.
8. Общински КТД в област Враца – извършеният кратък преглед на договореностите в
тях показва, че кметовете, в качеството им на страна в тристранното сътрудничество, участват
активно в сключването на КТД. Анализът показва, че в КТД за отделните общински дейности
са определяни трудови стандарти на базата на нормативни изисквания и съответните отраслови
споразумения в образованието, здравеопазването, културата и др.
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IV.
Анализ на постигнатите договорености в действащите КТД в област
Враца към 31.03.2016 г.
В този раздел са представени данни за договореностите в действащите КТД за област
Враца към 31.03.2016 г. Анализът на постигнатите договорености между страните там, където е
подходящо, е направен в сравнение с минималните стандарти, установени в нормативната
уредба.
Характерът и съдържанието на колективния трудов договор са регламентирани в чл. 5060 от КТ. Основните законови разпоредби, касаещи КТД, могат да се обобщят като:
 С КТД се уреждат 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, които са по-неблагоприятни за работниците и
служителите от установените в закона или в КТД, с който работодателят е обвързан;
 КТД се сключва между работодател и синдикална организация в отделно
предприятие; по отрасли, браншове и общини, На равнище на договаряне „отрасъл/бранш“ и на
общинско равнище, КТД се сключва между съответните представителни организации на
работниците и служителите, и на работодателите;
 На равнище на договаряне „отрасъл/бранш“ и „предприятие“ се сключва само един
КТД;
 На общинско равнище на договаряне КТД се сключва за дейности, финансирани от
общинския бюджет, и съответно може да има повече от един КТД;
 Отделният работодател, групата работодатели и техните организации са длъжни да
преговарят с представителите на работниците и служителите за сключване на КТД, както и да
предоставят информация на представителите на работниците и служителите относно
сключените колективни трудови договори, с които страните са обвързани поради отраслова,
териториална или организационна принадлежност;
 Проектът за колективен трудов договор се изготвя и представя от синдикалната
организация. Когато в предприятието има повече от една синдикална организация, те
представят общ проект. Когато синдикалните организации не могат да представят общ проект,
работодателят сключва колективен трудов договор със синдикалната организация, чийто
проект е бил приет от общото събрание на работниците и служителите (събрание на
пълномощниците) с мнозинство повече от половината от неговите членове.
Други важни елементи на колективното трудово договаряне са:
 КТД се сключва в писмена форма;
 КТД се вписва в териториална дирекция на ИА „ГИТ“ по седалище на работодателя,
а отрасловите/браншови КТД се вписват в ИА „ГИТ“;
 КТД има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на
синдикалната организация - страна по договора, и спрямо присъединили се работници и
служители;
 КТД влиза в сила от деня на сключването на КТД, доколкото в него не е уговорено
друго;
 КТД има срок на действие една година, доколкото в него не е уговорен друг срок, но
не повече от две години;
 КТД може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните по реда за неговото
сключване чрез анекс или подписване на нов КТД;
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 Преговорите за сключване на нов КТД започват не по-късно от три месеца преди
изтичането на срока на действащия КТД;
 Копия на вписаните КТД 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.
В настоящия раздел на анализа са представени резултатите от извършен детайлен
анализ на съдържанието, респ. на постигнатите договорености между страните, в КТД,
действащи на равнище „предприятие“ в област Враца. Структурата на раздела следва
обичайното разпределение на темите и въпросите, предмет на договаряне между страните по
КТД, а именно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общи положения;
Трудови възнаграждения;
Трудова заетост;
Работно време, почивки и отпуски;
Обезщетения;
Здраве и безопасност при работа;
Социално–битово обслужване;
Социален диалог и взаимоотношения между страните.

1. Общи положения.
Първата група договорености, присъстваща обичайно в съдържанието на КТД – „Общи
положения“, съдържа описание на страните по КТД, предмет и цели на КТД, действие на КТД
във времето и по отношение на лицата, процедура по присъединяване на работници и
служители към КТД. Настоящият анализ изследва някои конкретни параметри и
договорености, и по-специално броя на синдикалните организации, страна по КТД,
договорения ред и условия за присъединяване към КТД, както и въпросите, свързани с
удължаването на срока на действие на КТД.

 Брой синдикални организации, страна по КТД
Страна по КТД могат да бъдат една или няколко синдикални организации, съгласно КТ.
Чл.51а, ал.1 КТ не определя изисквания за синдикалната организация – тя може да бъде както
представителна, така и непредставителна. Не е необходимо синдикалната организация, която
участва в колективното договаряне и сключва КТД на равнище „предприятие“, да бъде
юридическо лице. Регистрацията на юридическо лице не е условие за легитимност на
синдикалната организация, а правна възможност, която изразява свободната воля на
учредителите. КТД не може да се сключва от друго образувание, различно от синдикална
организация, като общо събрание на работниците и служителите или излъчени техни
представители. Броят на синдикатите, страна по действащите към 31.03.2016 г. КТД на
равнище „предприятие“ в област Враца, е представен на Фигура 49. Анализът на данните
показва, че в над ¾ от действащите КТД на равнище „предприятие“, страна по КТД е един
синдикат – 77.9%. В по-малко от 1/5 от действащите КТД страна по него са две синдикални
организации (19.8%), а само два са случаите, в които синдикалните организации са съответно
три и четири. В резултат на изследване на данните е установен случай на действащо КТД,
сключено между работодател и представители на Общото събрание на работниците и
служителите в предприятието. Този случай не съставлява част от съвкупността, предмет на
анализа на страните по КТД, тъй като КТ определя императивно страните, които водят
колективни трудови преговори и сключват колективен трудов договор на равнище
„предприятие“ - работодателят и синдикална организация.
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Договореноости относсно реда и условията
а за присъеединяванее към КТД
Д
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Д на равнищее „предприяятие“ по гру
упи икономи
ически дейнности според
д наличиетоо
или
и отсъствиетто на клаузи
и, уреждащии реда и условията за пр
рисъединяваане към КТД
Д в област
Враца къ
ъм 31.03.20116 г. (брой и процентнаа визуализацция)
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В три от
о групите икономичеески дейноссти – „сел
лско стопаннство“, „индустрия“ и
„култтура и другги“, във вси
ички действващи КТД към
к
31.03.20
016 г., същеествуват клаузи, коитоо
уреж
ждат процедуурата по при
исъединяванне.
В останаалите иконо
омически деейности, дей
йстващите КТД,
К
в коитто няма догговорености
и
относсно реда и условията за присъеддиняване, ваарират от 13.3%
1
в здрравеопазван
нето, 28% в
образзованието, 1/3 в държаавната адмиинистрация, до 2/3 в тъ
ърговията, ттранспорта,, туризма и
услуггите.
диняване къъм КТД в об
бласт Врацаа
Договорееностите относно реда и условиятаа за присъед
спореед формата на собствен
ност на преддприятията, в които им
ма действащ
щи КТД към
м 31.03.20166
г., саа представен
ни на Фигура
а 54.
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Фиг.544
Деействащи КТ
ТД на равни
ище „предпрриятие“ по форма
ф
на соб
бственост сппоред налич
чието или
отсъ
ъствието на клаузи,
к
уреж
ждащи редаа и условиятта за присъед
диняване къъм КТД в об
бласт Враца
към 31.03.2016
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роцентна виззуализация))
0%

20%

40%

62

60%

80%

1000%

19
1

Обществен сектор

да
не
5

1

Частен сектор

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Процентн
ното разп
пределение между действащите
д
е КТД, в които присъстватт
договворености относно
о
ред
да и условияята за присъ
ъединяване, и тези, в ккоито не са договорени
и
такивва клаузи, независимо
н
от
о различниия брой КТД
Д в двата сеектора, е прииблизително еднакъв –
в общ
ществения сектор
с
то е 76.5% към
м 23.5%, а в частния – съответно 83.3% към 16.7%, или
и
разли
иката межд
ду КТД в общественния сектор
р, които съ
ъдържат дооговореностти относноо
проц
цедурата по присъединя
п
яване, спрям
мо тези от чаастния секто
ор, е по-маллко от 7%.
Фиг.555
ето според наличието
Дей
йстващи КТД на равнищ
ще „предприиятие“ по го
олемина на предприятие
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и, уреждащии реда и условията за пр
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0%

гголямо

20%
%

40%

60%

80%

3

1

14

5

1000%

да
ссредно

малко

50

не

13

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

От Фигурра 55 по-гор
ре, на която е показано разпределен
нието на деййстващите КТД
К
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д
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овията за пр
рисъединяваане според размера наа
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предприятията, личи сходство в процентното съотношение. Относителният дял на КТД, в които
присъстват договорености относно процедурата за присъединяване, варира от 79% за КТД в
малките предприятия, 75% в големите предприятия и до 73.7% в средните, т.е. диапазонът на
колебанията на този дял е по-малко от 6% според размера на предприятията.
В действащите КТД в област Враца към 31.03.2016 г. се съдържат договорености
относно подаване на заявления за присъединяване, водене на дневник на подадените
заявленията с достоверна дата, подписване на взаимен протокол по присъединяването от
работодателя и синдикалната организация, уведомяване на присъединяващия се за решението
на страните, момента на действието на КТД спрямо присъединилия се работник или служител и
т.н. В някои от действащите КТД присъстват клаузи, уреждащи реда и условията за
присъединяване към КТД, по които може да възникне спор, доколкото съответствието им с
разпоредбата на чл.57, ал.2 от КТ може да бъде поставено под въпрос. Такива са напр. клаузите,
уреждащи задължителното подаване на заявлението за присъединяване и до двете страни по
КТД, изключващи ползване на правата от присъединяването ако то е подадено само до едната
страна по КТД. Подобни клаузи има в около 5% от действащите на територията на област
Враца към 31.03.2016 г. КТД в предприятия от индустрията и селското стопанство. В 10% от
КТД има клаузи, с които е договорен краен срок за присъединяване към КТД. Срокът за
присъединяване варира от 7 до 20 дни от влизането в сила на КТД или от неговото
оповестяване. Почти половината от тези договорености са в образованието, а останалите КТД,
в които те присъстват, са в селското стопанство и индустрията, както и в здравеопазването.
Като част от реда и условията за присъединяване на работници и служители, които не са
членове на синдикална организация, страна по КТД, в 60.9% от действащите КТД в област
Враца към 31.03.2016 г., има договорена присъединителна вноска, най-често като процент от
индивидуалната работна заплата, заплащана еднократно или ежемесечно по сметка на фонд
„СБКО“ или на синдикална организация, страна по КТД. Също така, в един от действащите
КТД присъства договореност относно автоматичното удължаване на срока на действие на КТД
с 12 месеца при непостигане на съгласие за сключването на нов КТД.
От анализа на раздела „Общи положения“ в анализираните договорености на
действащите КТД в област Враца към 31.03.2016 г. могат да се направят следните изводи:
 Около 78% от КТД имат за страна по договора един синдикат. При 20% от КТД
страна са 2 синдиката, а приблизително в 2% от случаите страна са 3 и повече синдиката. В три
групи икономически дейности страна е само 1 синдикална организация – „Селско стопанство“,
„Държавна администрация“, „Култура и други“. На основата на анализа на действащите КТД в
област Враца към 31.03.2016 г. не е установена зависимост между броя на синдикалните
организации и формата на собственост. По отношение на големината на предприятията, сред
малките предприятия с до 50 наети лица ясно преобладава делът на тези, в които страна по КТД
е една синдикална организация – 87%. За средните и големи предприятия делът на КТД, по
които страна е една синдикална организация е 52%, спрямо 48% с повече от един синдикат, т.е.
– почти половината от средните (до 250 наети лица) или големи предприятия (над 250 наети
лица), имат за страна по КТД повече от една синдикална организация.
 В преобладаващия дял от КТД – 77%, се съдържа уговорен между страните
регламент относно реда и условията за присъединяване към КТД. Във всички КТД според
групирането на предприятията по икономически дейности присъства такава договореност.
Договорена процедура за присъединяване най-често се съдържа в КТД от дейностите
„Образование“ (36, 72%), Здравеопазване (13, 86.7%), Индустрия (9, 100%) и „Държавна
администрация“ (4, 66.7%). Сравнително по-често се среща такава договореност в КТД на
предприятия от частния сектор (83%) спрямо тези от обществения (77%). Над ¾ от КТД без
значение от размера на предприятието съдържат договорени ред и условия за присъединяване.
В над 60% от КТД страните договарят такса за присъединяване.
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2. Труд
дови възна
агражден
ния.
Чрез КТ
ТД се опрееделят осноовното и допълнител
д
ните трудоови възнагр
раждения с
постооянен харакктер, както и периодиччността на тяхното
т
изпл
лащане, по аналогия с чл.66, ал.1,,
т.7 К
КТ относноо съдържани
ието на инддивидуални
ите трудови
и договори. В чл. 107
7м от КТ е
дефи
инирано, че размерът на индивидууалните труд
дови възнагграждения ззависи от раазпоредбитее
на тррудовото закконодателсттво, колектиивния трудов договор и вътрешнитте правила за работнатаа
заплаата на пред
дприятието. По-важнитте нормативвни изискваания по отнношение наа трудовитее
възнааграждения се съдържат в Глава дванадесета от Кодексса на трудаа (чл.242–чл
л.272 КТ) и
Нареедбата за сттруктурата и организаацията на работната заплата. В настоящияя раздел саа
анали
изирани догговорености
и от раздел Трудови въ
ъзнагражден
ния в дейсттващите КТ
ТД в областт
Врац
ца към 31.03.2016 г., в т.ч:
-

Договоррен размер на
н минималнната работна заплата в КТД
К
на равннище предп
приятие;
Договоррена процеду
ура за повиш
шаване на МРЗ;
М
Договоррености по чл.245
ч
от КТ
Т;
Договоррен размер на
н допълниттелно трудовво възнаграж
ждение (ДТ
ТВ) за трудов стаж и
професи
ионален опи
ит;
Договоррен размер на
н ДТВ за иззвънреден труд;
т
Договоррено ДТВ заа нощен трудд;
Договоррено ДТВ заа време на раазположени
ие на работодателя;
Договоррена премиаална/бонуснаа система наа заплащанее;
Договоррена роля наа синдикатитте при прем
миална/бонусна системаа.

 Д
Договоренаа минимал
лна работн
на заплата
а
Според нормативна
н
ата уредба в България, държаватаа регулира минимални
ите трудови
и
възнааграждения и обезщетения – члл.244 КТ. Ежегодно във връзкаа с консултациите наа
социалните парттньори отно
осно повишааването на доходите
д
и жизненото равнище в рамките наа
Наци
ионалния съ
ъвет за тристтранно сътррудничество
о се обсъждаа размера наа минималната работнаа
заплаата (МРЗ) в страната. В Националнната стратеггия за намал
ляване на беедността и насърчаване
н
е
на сооциалното включване
в
2020
2 10 се прриема, че периодичнот
п
то актуализииране на ми
инималнатаа
работтна заплатаа гарантира запазване и умерено увеличаване
у
е на покупаателната й способност,
с
,
коетоо е особено важно за го
оляма част оот работещи
ите и технитте семействва. С Постан
новление наа
Мини
истерски съ
ъвет (ПМС) № 375 от 228.12.2015 г.
г е определ
лен размер на МРЗ за страната отт
420 ллв. от 1 януаари 2016 г. В настоящиия анализ саа включени въпроси оттносно договварянето наа
МРЗ в предприяятията чрез КТД. Странните по дейсстващите КТ
ТД в областт Враца към
м 31.03.20166
г. са договорили
и размер на МРЗ
М за преддприятието в 75.9% от случаите.
с
Фиг.566
Деействащи КТД
К
на равни
ище „предпрриятие“ спо
оред договор
реностите, оопределящи
и размера
на МРЗ в оббласт Врацаа към 31.03.2
2016 г.

не; 21; 24%
да; 66; 776%
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А
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На Фигурра 57 е пок
казано разпрределението
о на КТД по отношениие на договореностите,,
отнассящи се до МРЗ,
М
по гру
упи икономиически дейн
ности.
Фиг.577
Действващи КТД наа равнище „„предприяти
ие“ по групи
и икономичеески дейноссти
според наличието или отсъстввието на клааузи относно
о размер на МРЗ в облааст
Враца къ
ъм 31.03.20116 г. (брой и процентнаа визуализацция)
0%

20%
2

Култура
К
и Другги
Здравеопазванне

40%

60%

80%
%

1

1

7

8
6

44

Образованиие

2

Държавнаа администрациия

100%

не

4
1

2

Търговияя, транспорт, ту
уризъм и услугги

1

8

Индустриия

да

2

Сел
лско стопанствво

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

и договор
рености отнносно размеера на МРЗ..
В селскоото стопанство във всиички КТД има
Над /3 е делътт на КТД, в които е ддоговорен размер
р
на МРЗ
М
за преедприятието
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икономически дейности
д
„ин
ндустрия“, „„образовани
ие“, „търгов
вия, транспоорт, туризъм
м и услуги“..
В деейностите „здравеопаззване“ и „„култура и други“ делът
д
на К
КТД, които
о съдържатт
договворености за
з МРЗ, е ок
коло 50%, доокато най-н
нисък е делъ
ът на КТД с клаузи относно МРЗ в
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жавната адми
инистрация - 1/3.
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Договорееностите относно
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М
спореед форматаа на собсттвеност наа
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с представеени на Фигурра 58.
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Относитеелният дял на
н предприяятията, коитто имат дого
оворена в КТ
ТД минимал
лна работнаа
заплаата, е по-гголям в чаастния секттор с 8%, съответно като стойнност 83.3%
%, докато в
общеествения секктор тя е 75
5.3%. На Ф
Фигура 59 саа представен
ни данните за разпредеелението наа
КТД с договорен
на МРЗ спор
ред големинната на пред
дприятията.
Фиг.599
Действащ
щи КТД на равнище
р
„прредприятие““ според гол
лемината наа предприяти
ията
съобразн
но наличието или отсъсттвието на кл
лаузи относно размер нна МРЗ в обл
ласт
Враца къ
ъм 31.03.20116 г. (брой и процентнаа визуализацция)
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Във всич
чки КТД в микром
и голлемите пред
дприятия съществуват ддоговореноссти относноо
РЗ, а в 47%
% от КТД в среднитте предприя
ятия, както и в 18% в малкитее
размеера на МР
предп
приятия, таккава догово
ореност за М
МРЗ липсва. Тук е важн
но да се поддчертае, че отсъствието
о
о
на дооговореностти относно размера наа МРЗ в КТД на равн
нище „преддприятие“ означава,
о
чее
стран
ните по негоо са приели
и, че опредееленият с ПМ
МС съгласн
но чл.244, т..1 КТ дейсттващ размерр
на М
МРЗ за странаата, се явяваа и МРЗ за ссъответното
о предприяти
ие.
Договорееностите в КТД относсно размераа на МРЗ за предприяятието дефи
инират този
и
размеер по разллични начин
ни, в зависсимост от волята на страните. РРазличните по своетоо
съдърржание опрределения на
н МРЗ за ппредприяти
ието същесттвено затруддняват сраввненията наа
пости
игнатите договоренос
д
сти в КТД
Д по груп
пи икономически деййности, териториалноо
разпооложение и др. В КТД на равнищее „предприяятие“ се среща определя
лянето на МРЗ за групи
и
проф
фесии или категории
к
персонал
п
каато коефиц
циент към договорена
д
база – нап
пр. МРЗ заа
стран
ната или за
з отрасъл/б
бранш, илии фиксиран
н размер в лева. Догговореностите относноо
размеерите на основните работни ззаплати, диференцираани споредд квалифик
кацията наа
работтниците и служителитте, не могаат да бъдаат пряко ср
равнявани, поради нал
личието наа
разли
ични подхооди в тяхно
ото определляне. В някои КТД се посочва дииференциац
ция на базаа
степеен на образоование, в др
руги КТД сее посочват деветте категории перссонал, съглаасно Законаа
за бю
юджета на ДОО,
Д
по кои
ито се договварят миним
малните осиггурителни ддоходи, в тр
рети КТД сее
посоччват конкреетни длъжн
ности в преддприятието,, като за тя
ях се посочвва съответн
но МРЗ, а в
четвъ
ърти се праави препраттка към Въттрешните правила за организация
о
я на работн
ната заплатаа
(към КТД от облласт Враца няма
н
случаии на прилож
жени към КТ
ТД Вътрешнни правила за
з работнатаа
заплаата на преедприятия). Тези разлиичия при договарянетто на МРЗЗ в КТД на
н равнищее
„преддприятие“ правят
п
на то
ози етап неввъзможно пр
рякото срав
внение на дооговореносттите за МРЗ
З
в КТД в територриален аспект, най-вечее поради разликата в гр
рупите рабоотници и слу
ужители, заа
коитоо се договааря МРЗ в различните
р
по дейностт предприяттия, както и диференц
циацията наа
факторите, коитто влияят въ
ърху договорреното минимално възн
награждениие. Тази трудност можее
да бъ
ъде преодолляна при анаализи на догговореното равнище
р
на МРЗ в сходдни предпри
иятия, напр..
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учебн
ни или здраавни заведен
ния, индустрриални пред
дприятия, ад
дминистратиивни структтури, къдетоо
са оббособени оттносително близки группи работниц
ци и служиттели, т.е. тоози елементт от анализаа
по-сккоро е прилоожим при ан
нализи на К
КТД от отрассъл/бранш.
В действващите КТД
Д на равнищ
ще „предприятие“ в област Враца ккъм 31.03.20
016 г. могатт
да сее разграничаат основно три
т начина нна определяяне на размеера на МРЗ зза предприяятието. МРЗ
З
се дооговаря катто определена сума в ллева, като коефициентт към МРЗ за странатаа, или катоо
коефициент към
м МРЗ за отр
расъл/бранш
ш. На Фигура
а 60 е показано тяхнотоо разпределеение.
Фиг.600
Действващи КТД на
н равнище „„предприятие“ според начина
н
на оопределяне на
н
разм
мера на МРЗЗ в област Враца
В
към 31
1.03.2016 г.
МРЗ (коефициент
към МРЗ за
отрасъл/бранш); 10;
15%
МРЗ
З (сума в лева); 7;
10%

МРЗ (коефициентт
към МРЗ за странатта);
51; 75%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Договореен размер на
н МРЗ катто стойност в лева при
исъства в 100.3% от КТ
ТД, в коитоо
стран
ните са догговорили МРЗ,
М
действаащи в облааст Враца към
к
31.03.22016 г. Този
и начин наа
договваряне на МРЗ в пр
редприятиятта чрез КТ
ТД се срещ
ща в две рразновидноссти – катоо
договвореност оттносно МР
РЗ за предпприятието, и/или като
о договоренност относн
но МРЗ заа
опредделени длъж
жности, най
й-често неиззискващи сп
пециална кваалификацияя. На Фигури
и 61а, 61б и
61в е показано разпределен
р
нието на догговорености
ите относно МРЗ като сстойност в лева
л
според
д
групи
ите икономи
ически дейн
ности, вида нна собствен
ността и разм
мера на преддприятието.
Фиг.61а,61б,61вв
Д
Действащи КТД
К
към 31..03.2016 г. в област Врааца, съдържащи договорреност за МРЗ
М като
аббсолютна сума в лева
По груупи икономичеески дейност
ти

О
Образо
ввание
43%

драве
Зд
опазва
не
14%

Индусст
рия
14%

Селско
стопанс
тво
29%

П
По вид собст
твеност

Оббщест
ввен
сеектор
886%

Частен
сектор
14%

По раазмер на пред
дприятието

средно
14
4%

голямо
14%

малко
72%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

1618 София, ж.к.
ж
„Овча куппел”, ул. „Бор
ряна” №59, бл
л.215А, ет.1, аап.1
тел.: 02/425 375
50; факс: 02/4255 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web:
W
www.nipaa.bg

с. 55/151

Договорееностите меежду страниите по КТД, определящи МРЗ катоо абсолютнаа стойност в
лева,, са характеррни най-веч
че в обществвения сектор
р – 85.7%, предимно
п
в ообразованиеето (42.9%),,
селсккото стопан
нство (29%), индустриията (14%) и здравеоп
пазването ((14.3%), и главно при
и
малкките предпри
иятия (71.4%
%).
В 15% от
о действащ
щите КТД в област Вр
раца към 31
1.03.2016 г.,, в които съществуват
с
т
договворености относно
о
МР
РЗ, нейнотоо равнище се определ
ля като коеефициент къ
ъм МРЗ заа
съотвветния отраасъл/бранш. Всичките К
КТД, в кои
ито е използзван този наачин на догговаряне наа
МРЗ за предприяятието, са с договорен коефициентт 1, т.е. МРЗ
З в предприяятията е опр
ределена наа
равни
ището на МРЗ
М за съотвветния отраасъл/бранш. Всички теззи КТД са оот обществеения сектор..
На Ф
Фигури 62аа и 62б е показано разпределението на КТД
К
с усттановена МРЗ
М
спрямоо
отрассъл/бранш по
п групи ико
ономическии дейности и според гол
лемината на предприяти
ието.
Фиг.62а,
Ф
62б
б
Действащи
и КТД към 331.03.2016 г.
г в област Враца, съдърржащи
д
договореност
т за МРЗ катто коефициент към МР
РЗ за отрасълл/бранш
По груупи икономически дейност
ти

Образовани
е; 5; 50%
%

По ра
азмер на преддприятието

малко ; 8;
80%

Здравеопазв
ане; 3; 30%

гол
лямо ; 1;
10%

Ку
Култура и
друуги; 1; 10%

сред
дно ; 1;
10%
1

Индустрияя;
1; 10%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Преоблад
даващият бр
рой (80%) оот действащ
щите КТД в област Врааца към 31.0
03.2016 г. с
договворена МРЗ
З като коефициент към
м отрасъл/бр
ранш са в образованиетто и здравееопазването,,
кактоо и в малкитте предприяятия – също 80%. На Фи
игура 63 е показан
п
отноосителният дял на КТД
Д
с догговорена МРЗ
М като коеефициент ккъм МРЗ за отрасъл/бр
ранш, спрям
мо действащ
щите КТД в
същи
ия отрасъл/б
бранш в област Враца.
Фиг.633
Относителен дял на действащи КТД, в коитто МРЗ е оп
пределена каато коефици
иент
з отрасъл/б
бранш, спряямо КТД от съответния отрасъл/браанш, догово
орили
към МРЗ за
МРЗ в облласт Враца към
к 31.03.20
016 г.

100%

Бран
нш "Библиотечно
о
дело"

50%

Бранш
"В
Водоснабдяване"

20%

Отрасъл
"ЗЗдравеопазване"
Отрасъл
"Образование"

10%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А
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Въпреки по-големи
ия брой на КТД за предприятия
п
ята в отрасслите „обраазование“ и
„здраавеопазванее“ от всичк
ки, които са договор
рили МРЗ като коеф
фициент къ
ъм МРЗ заа
отрассъл/бранш, техният отн
носителен ддял в струкктурата на КТД,
К
договоорили МРЗ, е нисък –
съотвветно 20% за
з здравеопаазването и 1 0% за образзованието.
Сред догговорилите МРЗ чрез ддействащите към 31.03
3.2016 г. в ообласт Врац
ца КТД най
й
високк относителлен дял – 75%, са тезии КТД, в ко
оито МРЗ е установенаа като коефи
ициент към
м
МРЗ за странатаа. На Фигур
ри 64а, 64б и 64в е покказано разпр
ределениетоо на действаащите КТД,,
чрез които е опрределена МРЗ
М като коеефициент къ
ъм МРЗ за страната поо икономически групи,,
форм
ма на собстввеност и големина на прредприятиетто.
Фиг.64а,64б,64вв
Д
Действащи КТД
К
към 31..03.2016 г. в област Врааца, съдържащи договорреност за МРЗ
М като
коефицииент към МРЗ
М за странаата
По груупи икономичеески дейност
ти
Зд
драве
оп
пазван
е; 6;
12%

Обр
разо
ван
ние;
35; 68%

Индуст
рия; 6;
12%

Търггов
ия,
трансспо
ртт,
тури
изъ
ми
услууги;
2; 4%
4
Държ
жав
на
а
адми
ини
страция
; 2; 4%
4

П
По вид собст
твеност

По раазмер на пред
дприятието

часстен
секктор;
4; 8%

голям
мо;
2; 4%

общест
вен
сектор;
47; 92%

средно;
11; 22%

малкоо;
38; 74%
%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Анализътт на действащите КТД
Д в област Враца
В
към 31.03.2016 гг., които са договорили
и
размеер на МРЗ в предприяятието като коефициен
нт към МРЗ за странатаа показва, че
ч само в 3
случаая договорееният, коефи
ициент е поо-висок от 1, т.е. е дого
оворена МРЗЗ в предпри
иятието, по-високка от тази за
з страната. Трите КТД
Д, в които сттраните са договорили
д
и по-висок коефициент,
к
,
са в и
индустриятаа, разпредел
лени по раввно според размера
р
на предприятие
п
ето – по едн
но КТД при
и
голем
мите, средни
ите и малки
ите предприяятия, и съоттветно 2 в об
бществения и 1 в частни
ия сектор.
Обобщаввайки данни
ите от изсследването на действащите КТД в област Враца към
м
31.033.2016 г. поо отношени
ие на размеера на дого
оворената МРЗ
М
за преддприятията,, можем даа
направим следни
ите изводи:
 В над
д 2/3 от КТД
Д, в които иима клаузи относно МР
РЗ, договореената МРЗ се
с определяя
раната с коеефициент, ко
ойто в 94.1%
% от КТД е равен на 1, т.е. МРЗ заа
като функция наа МРЗ за стр
приятието е договоренаа на равнищ
щето на МРЗ
З за странатаа;
предп
 В 21 КТД, съставвляващи 24 % от действващите КТД
Д в област В
Враца към 31
1.03.2016 г.,,
нямаа договорен
ности относсно МРЗ в предприяятието, в което
к
е скключен КТД
Д. За тези
и
предп
приятия се прилага акттуалното къъм 31.03.2016 г. ПМС № 375 от 228.12.2015 г.,
г с което е
опредделена МРЗ
З за странатаа;
 В 7 КТД, действащи в оббласт Врац
ца към 31.0
03.2016 г., е определеена МРЗ заа
предп
приятието като
к
абсолю
ютна сума в ллева. В 2 отт тези КТД към
к момента
та на сключвването им, е
договворена МРЗ
З, по-ниска от
о МРЗ за сттраната, съо
ответно за тя
ях също се пприлага ПМ
МС № 375 отт
28.122.2015 г. В 2 КТД към
м момента нна сключван
нето им е договорена
д
М
МРЗ, равнаа на МРЗ заа
стран
ната като абсолютна
а
стойност в лева. В 2 КТД към
м момента на сключваането им е
договворена МРЗ
З като абсол
лютна стойнност в лева, която е с 11% по-висоока от МРЗ за странатаа
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към момента наа подписван
не на КТД, но към 31.0
03.2016 г. тази стойносст е под раввнището наа
опредделената с ПМС
П
№ 375
5 от 28.12.20015 г. МРЗ. В 1 КТД договорената МРЗ в абсо
олютна сумаа
за прредприятиетто, към мом
мента на скключването на договор
ра, е с 25%
% по-висока от МРЗ заа
стран
ната, а към 31.03.2016
3
г.
г договоренната МРЗ е със
с 7% по-ви
исока от МРРЗ за странаата;
 В 10 КТД, дейсттващи в оббласт Враца към 31.03.2016 г., се съдържа кл
лауза, коятоо
обвъррзва с коефициент МРЗ
З в предприиятието към МРЗ в съоттветния отрраслов/бранш
шов КТД. В
един от съотвеетните отрааслови/бранншови КТД
Д, договореената МРЗ за предпр
риятията отт
отрассъла/браншаа, е с коефиц
циент, по-виисок от 1 сп
прямо МРЗ за
з страната – бранш „ВиК“, докатоо
мо МРЗ заа страната..
в осстаналите отраслови/бр
о
раншови К
КТД този коефициент
к
е 1 спрям
Незаввисимо, че от
о 2-те КТД
Д, действащии в област Враца
В
към 31
1.03.2016 г. в бранш „В
ВиК“, само 1
КТД съдържа поозоваване наа тази договвореност в браншовия
б
КТД,
К
по силлата на разпоредбата наа
чл.500, ал.2 КТ, и за дветее предприяттия в бранш „ВиК“, които
к
иматт действащи
и КТД към
м
31.033.2016 г., действа
д
МР
РЗ, установеена със съответния коефициент, по-висок от МРЗ заа
стран
ната;
ите преобраазувания и изчисления
я, от аналиизираните 87
8 КТД наа
 След съответни
равни
ище „предп
приятие“, деействащи в област Враца към 31.0
03.2016 г., е установено
о, че в 6 отт
тях, съставляващ
щи 6.9%, е договорен действащ по-висок размер на М
МРЗ за пред
дприятието,,
отколлкото нормаативно установения с П
ПМС № 375 от 28.12.2015 г. размерр от 420 левва. И шесттее
КТД са в пред
дприятия отт индустриията. На Фи
игури 65а и 65б са ппредставени
и графичноо
разпрределениятаа по вид соб
бственост и сспоред разм
мера на пред
дприятията;
Фиг.65а,65б
Ф
б
Дейсстващи КТД
Д към 31.03.2016 г. в оббласт Враца,, съдържащи
и договоренност за МРЗ в по-висок
разм
мер от МРЗ за
з страната
П вид собст
По
твеност

По ра
азмер на преддприятието

малко; 1;
17%

часстен
секттор; 2;
33%
обществен
сектор; 4;
67%

средно;
%
2; 33%

голямо;
3; 50%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

 Средният догово
орен размерр на МРЗ чр
рез КТД е 555.10
5
лв., ккоето е със 135.10 леваа
по-ви
исоко от раззмера на МР
РЗ за странаата, или дого
овореният размер
р
на М
МРЗ е с 32.2%
% средно поо
високк от опредееленият с ПМ
МС № 375 от 28.12.2015 г. размер
р на МРЗ заа страната от
о 420 лева..
Най-високата стойност на договорената
д
а МРЗ е 756
6 лева, а най-ниският – 4432.60 лева..

 Д
Договоренаа процедур
ра за пови шаване на
а МРЗ
В 48% отт КТД на раавнище „преедприятие“, действащи в област Врраца към 31
1.03.2016 г.,,
има предвиденаа процедур
ра за повиишаване наа МРЗ. Тя предполагга преразгл
леждане наа
договвореното раавнище на МРЗ
М в зависсимост от фактори
ф
като инфлацияя, производи
ителност наа
трудаа, финансовво-икономич
ческите въззможности на предпри
иятието, проомяна в нормативнитее
условвия.
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Фиг.666
Действващи КТД на
н равнище „„предприяти
ие“ според предвидена
п
процедура за
повиш
шаване на М
МРЗ в областт Враца към 31.03.2016 гг.

да; 42; 448%

не; 45; 52
2%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

На Фигуура 67 е показано
п
раазпределени
ието по гр
рупи иконоомически деейности наа
дейсттващите къ
ъм 31.03.2016 г. КТД в област Враца,
В
в които същесствуват догговорености
и
относсно процедуура за повиш
шаване на М
МРЗ.
Фиг.677
Брой и отн
носителен дял
д на дейсттващите КТД
Д с договорености отноосно повишааване
на МР
РЗ, по групи
и икономичеески дейностти в област Враца към 331.03.2016 г.
г
Образование,
О
29, 69%

Държ
жавна
администрация,
1, 2%

Търговия,
тра
анспорт,
тур
ризъм и
услууги, 2, 5%

Здравеопазване
, 5, 12%

Инндустрия, 5,
12%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Най-висоок относителен дял среед близо пол
ловината от действащитте КТД в об
бласт Врацаа
към 31.03.2016 г., в които има предвиидена процеедура за по
овишаване нна МРЗ, заеемат КТД в
ите иконоомически дейности „Образован
ние“, „Здр
равеопазванне“ и „И
Индустрия“,,
групи
състаавляващи об
бщо 93%. На
Н Фигура 668 са предсттавени данни за наличиието на клау
узи относноо
ръстаа на МРЗ поо групи икон
номически ддейности.
Фиг.688
Дейсстващи КТД
Д по групи иикономическки дейности
и според налличието или
отсъстви
ието на клау
узи относно процедура за повишаваане на МРЗ в област Вр
раца
към 31.03.2016
3
гг. (брой и пр
роцентна виззуализация))
0%

20%

40%

5

Здравеопазванне

21

да
не

5

1
2

Тъ
ърговия, транспортт, туризъм и услугги

Селско стопанствво

100%

10
29
2

Образованиие

Индустриия

80%

2

Култура и Другги

Държавна администрациия

60
0%

1

5

4
2
Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А
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В КТД от групите икономическки дейности
и „Селско сттопанство“ и „Култура и други“ нее
са усстановени кллаузи, съдър
ржащи догооворености относно про
оцедура за пповишаванее на МРЗ. В
над 50% от дей
йстващите КТД в обрразованието
о (58%), ин
ндустрията (55.6%) и търговията,,
трансспорта, тури
изма и услу
угите (66.7%
%), странитее са договор
рили процеддура за повишаване наа
МРЗ,, докато в зд
дравеопазваането и държ
жавната адм
министрация този проццент е съотвветно 33.3%
%
и 16.7%.
ите, предсттавени на Ф
Фигура 69, може
м
да се направи иизвод, че им
ма известнаа
От данни
ика
в
дела
на
предпри
иятията,
кои
ито
са
дого
оворили
про
оцедура
за
п
повишаване
е на МРЗ в
разли
1
зависсимост от формата
ф
на собственосст. В близо /2 от КТД
Д на предпрриятия от об
бщественияя
сектоор има договвореност, сп
прямо 1/3 от КТД на преедприятия от частния сеектор.
Фиг.699
Действаащи КТД по форма на сообственост според нали
ичието или оотсъствието
о на
клаузи оттносно процедура за поввишаване наа МРЗ в обл
ласт Враца ккъм 31.03.20
016 г.
(брой и процентна визуализаци
ия)
0%

20%

40%
4

60%

2

Частен сек
ктор

80%

1000%

4
да
не
40

Обществен сек
ктор

41
4

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Данните,, показани на Фигураа 70, показзват, че вссички голем
ми предпри
иятия иматт
договворена проц
цедура за повишаване
п
на МРЗ, бл
лизо 50% от
о малките и средни предприятия
п
я
същоо, както и 333% от микро
опредприятиията.
Фиг.700
Действащ
щи КТД по размер на прредприятиетто според наличието илии отсъствието на
клаузи оттносно процедура за поввишаване наа МРЗ в обл
ласт Враца ккъм 31.03.20
016 г.
(брой и процентна визуализаци
ия)
0%

м
микро

м
малко

20%

40%

60%

1

80%

100%

2
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32

да
не
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 Д
Договореноости по чл
л. 245 от КТ
Т
Неизплаттените или забавени ззаплати в страната са най-често срещаната причина заа
възни
икване на колективни
к
трудови сппорове презз последните години. В чл.245, ал
л.1 от КТ е
опредделено, че при доброссъвестно иззпълнение на
н трудовитте задълженния на работника или
и
служ
жителя се гарантира
г
изплащането
и
о на трудово възнаграаждение в размер 60 на сто отт
брутн
ното му тррудово възн
награждениее, но не по
о-малко от минималнаата работна заплата заа
стран
ната. В ал.22 е предвид
дено, че раззликата до пълния
п
разм
мер на труддовото възн
награждениее
оставва изискуем
ма и се изп
плаща допъллнително зааедно със законната
з
ллихва. На Фигура
Ф
71 е
показзано разпрееделението на действаащите КТД
Д в област Враца към
м 31.03.2016 г., коитоо
съдърржат договоорености относно прилаагането на чл.245
ч
КТ. Такива
Т
догооворености се
с съдържатт
в 6.9%
% от всички
и действащи
и КТД в облласт Враца към
к 31.03.20
016 г.
Фиг.711
Брой и оттносителен дял на дейсттващите КТ
ТД, съдържаащи договоррености отно
осно
гарантирране изплащането на труудовите въззнаграждени
ия по чл.2455 в област Вр
раца
към 31.03.2
2016 г.

не; 81; 93%
%

да; 6; 7%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Структуррата на КТД
Д, които съъдържат догговорености
и за прилагаането на чл
л.245 КТ поо
групи
и икономич
чески дейно
ости, по виид собствен
ност и спор
ред размераа на предпр
риятието, е
предсставена граф
фично на Фигури 72а, 772б и 72в.
Фиг.72а,72б,72вв
Действащ
щи КТД спор
ред наличиеето или отсъ
ъствието на договоренос
д
сти за прилаагане
на чл.2445 КТ в облааст Враца къъм 31.03.201
16 г. (брой и процентнаа визуализац
ция)
По груупи икономичеески дейност
ти
да

не
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П
По вид собст
твеност
да

да
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40%
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нспорт,…
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Графичн
ните изображ
жения онаггледяват фаакта, че с изключение
и
е на 1 КТД
Д в групатаа
икономически дейности „Ку
ултура и дрруги“, всичкки останали действащи КТД в облааст Враца, в
коитоо има догооворени клааузи относнно прилаган
нето на чл.2
245 КТ, са от реалнияя сектор наа
икономиката – в селскотто стопансттво, индусттрията, тър
рговията, трранспорта, туризма и
услуггите. Като процентно съотношенние, въпреки
Д с догово
и различния
я брой, КТД
орености поо
чл.2445 КТ в часстния сектор
р (16.7%) саа с 10.5% повече,
п
отко
олкото тези в обществеения секторр
(6.2%
%). В ¼ от големите
г
предприятия, в 10.5% от средните и в 4.8% от м
малките в действащитее
КТД има договоорени клаузи
и относно пррилагането на чл.245 КТ.
Странитее по действаащите КТД в областта към
к 31.03.20
016 г. са догговорили чеетири групи
и
ни с прилагането на члл.245 КТ, каасаещи разли
ични аспектти на гаранттирането наа
условвия, свързан
изплаащането на възнагражд
денията на рработницитее и служител
лите. Те са, ккакто следвва:
˗
˗

˗
˗

нето на чл.245 КТ. С тази договвореност сее
Договореен срок на действие нна прилаган
уговаря срок
с
на правото на рабботодателя при
п икономи
ически труддности да нее изплаща в
пълен раазмер зарабо
отените месеечни възнагграждения на работнициите и служи
ителите;
Договореен минимал
лен размер на изплащ
щаното гараантирано въъзнагражден
ние. С тази
и
договорееност се уго
оваря различчна основа (долна гран
ница) на изпплащаното минималноо
месечно възнагражд
дение, коетоо е установен
но в чл.245, ал.1 КТ на не по-малко от МРЗ заа
страната;
Договореен минимал
лен процентт на изплащааното гаран
нтирано възннаграждени
ие. В 1% отт
КТД съдъ
ържа по-виссок размер - 80%;
Други дооговореностти относно условията за прилагането на члл.245 КТ. Те включватт
определяянето на краайния моменнт за изплащ
щане на дъл
лжимите мессечни възнааграждения,,
след кой
йто започва да тече лиххва върху техния остаттък; уговаряянето на допълнителнаа
надбавкаа към законн
ната лихва ппри изчисляяване на дъл
лжимата сум
ма в случай на забавянее
над 1 меесец на изпл
лащането нна пълния размер на въ
ъзнагражденнията; договвореност заа
преговорри между страните по К
КТД относно
о срока и наачина на изпплащане на дължимитее
възнаграаждения в сл
лучай на заккъснение с повече
п
от 2 месеца
м
на тяяхното изпл
лащане.

На Фигурра 73 е виззуализиран бброят и отн
носителниятт дял на догговорености
ите относноо
приллагането на чл.245 КТ. В 4/5 от К
КТД с договвореност относно приллагането на чл.245 КТ,,
стран
ните са посттигнали повече от една от описанитте по-горе договоренос
д
сти.
Фиг.733
Договоррености относно прилаггането на чл
л.245 КТ в действащите
д
е КТД в област
Врраца към 31.0
03.2016 г.
н
надбавка върху
закконната лихва; 2;
13%

на
ачало на олихвяванне
на остатъка от
неизплатените
възнаграждения;
в
55;
33%

задължение за
1 7%
преговори; 1;

срок на действвие; 2;
13%

гарантир
ран размер; 4;
27%

процент от БТВ; 1; 7%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Най-висоок относитеелен дял в тази стру
уктура заем
мат договорреностите, свързани с
опредделянето наа крайния момент
м
за иизплащане на
н дължими
ите месечнии възнагражд
дения, след
д
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койтоо започва да тече лихва върху теххния остатъкк – 33.3%. Договоренос
Д
стите по отн
ношение наа
гаран
нтирания размер на изплащане
и
на възнагр
ражденията, който е оопределен на МРЗ заа
предп
приятието, заемат отно
осителен дяял от 26.7%.. Сравнениеето с договоорената МРЗ в КТД наа
предп
приятията, които опр
ределят миинималния размер наа гарантирраното изплащане наа
възнааграждениятта при прил
лагането на чл.245 КТ показва, чее предвид нначина на до
оговарянетоо
на М
МРЗ за пред
дприятието,, фактическки само в един случай реално уустановенияя договорен
н
мини
имум при пррилагането на чл.245 К
КТ, е по-ви
исок от МРЗ
З за странатта. Договореностите заа
срокаа на действи
ие на прилаагането на ччл.245 КТ заемат
з
дял от
о 13.3%, каато този сро
ок в единияя
случаай е един, а в другия – два месецца. Същият процентен дял
д заема и уговоренатта надбавкаа
върхуу законнатаа лихва. Остааналите дваа вида договворености – относно прооцента на иззплащанотоо
възнааграждение от брутно
ото трудовоо възнаграж
ждение, усттановен на 80% при нормативно
н
о
реглааментиран размер
р
от 60%,
6
и заддължението за преговори между сстраните по
о КТД при
и
закъсснение на иззплащането на заплатитте с 2 месец
ца, заемат наай-нисък дялл – 6.7%.
На Фигуури 74а и 74б
7
са преддставени даанните за разпределен
р
нието на по
остигнатитее
договворености относно
о
при
илагането н а чл.245 КТ
Т по групи икономичесски дейностти и според
д
размеера на преедприятиятаа, в коитоо действат КТД в област Врацца към 31.03.2016 г..
Съоттношението на действащ
щите договоорености в частния сек
ктор спрямоо обществен
ния сектор е
6.7%
% към 93.3%
%, т.е. само
о една е дооговореносттта в частн
ния сектор от всички постигнати
и
договворености по
п прилаганеето на чл.2445 КТ.
Фиг.74а,74б
Ф
б
Сттруктура наа договореноостите относно прилагаането на чл.2245 КТ в
Д към 31.03
дейсттващите КТД
3.2016 г. в об
бласт Врацаа
По груупи икономически дейност
ти

По ра
азмер на преддприятието

средноо; 4;
27%
%

Индустрия;
7; 46%
Селсско
стопаннство;
4; 277%

голямо; 6;
40%

Търговия,
транспорт,
туризъм и
услуги; 3;
20%

малко; 5;
33%

Култура и
други; 1; 7%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Най-голяям брой са договоренит
д
те между сттраните усло
овия по приилагането наа чл.245 КТ
Т
по деействащите към 31.03.2
2016 г. КТД
Д в област Враца
В
в инд
дустрията, ссъставляващ
щи почти ½,,
следввани от селсското стопаанство с надд ¼ и търговвията, трансспорта, туриизма и услуггите с 1/5 отт
общи
ия брой посстигнати догговореностии. Най-малъ
ък е относиттелният дялл на договор
реностите в
групаата икономически дейн
ности „Куллтура и дру
уги“ – 6.7%. С относиттелно малкаа разлика е
разпрределениетоо на договор
реностите сппоред размеера на предп
приятието, ккато договор
реностите в
голем
мите предпрриятия състаавляват 40%
%, съответно
о в малките – 33.3% и в средните – 26.7%.
Въз осноова на данни
ите от аналииза договорееностите, съ
ъдържащи сее в действащ
щите КТД в
обласст Враца къ
ъм 31.03.2016 г. относноо реда и усл
ловията за повишаване
п
на МРЗ и прилагането
п
о
на члл.245 КТ, моогат да се нааправят следдните извод
ди:
 Стран
ните по КТ
ТД реализиррат правото си да регул
лират равниището на ми
инималнотоо
трудоово възнагрраждение в предприятия
п
ята чрез кон
нсултации и преговори върху разм
мера на МРЗ
З
и нуж
ждата от нееговото изменение прии отчитане на
н производ
дителността на труда и годишнатаа
инфллация. Близоо половината от КТД съдържат клауза
к
отно
осно процеддура за пови
ишаване наа
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МРЗ в предприятията. Най-често такава договореност се среща в групите икономически
дейности „Индустрия“, „Образование“ и „Търговия, транспорт, туризъм и услуги“. По-често
тази договореност присъства в КТД на предприятия от обществения сектор и големите
предприятия;
 В нормативната уредба, в чл.245 КТ се съдържат условия относно гарантираното
изплащане на трудовото възнаграждение на работника или служителя в случай на
добросъвестно изпълнение на трудовите задължения, както и изплащането им в намален
размер, в случай на икономически трудности на работодателя. В малък дял от КТД – около 7%,
са предвидени допълнителни условия относно прилагането на намален размер на трудовите
възнаграждения, в т.ч – срок за прилагане на чл.245, размер на гарантираното възнаграждение,
крайния момент на изплащане на трудовите възнаграждения, след който започва да тече лихва
върху неизплатения остатък, допълнителна надбавка към законната лихва в случай на забава на
изплащането на възнагражденията, задължение за преговори между страните относно срока и
начина на изплащане на дължимите възнаграждения. Договореностите по чл.245 КТ присъстват
най-вече в КТД в икономическите дейности „Селско стопанство“, „Индустрия“, „Търговия,
транспорт, туризъм и услуги“. Няма постигнати такива договорености в държавната
администрация, образованието и здравеопазването, което вероятно се дължи на по-високата
степен на сигурност на изплащането на възнагражденията предвид гаранциите, които има
финансирането на бюджетния сектор. Неизплатените или забавени заплати са една от найчестите причини за възникване на колективни трудови спорове и наличието на договорености в
действащите КТД на предприятията в област Враца, които са по-благоприятни за работниците
и служителите и надвишават предвиденото в съществуващата нормативна уредба, може да се
оцени положително.

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

 ДТВ за трудов стаж и професионален опит
С ПМС №147/29.06.2007 г., на основание чл.244, т.2 КТ, е определен минимален размер
от 0.6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. С чл.12 от
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се уреждат въпросите, свързани
с условията и размера на ДТВ за трудов стаж и професионален опит. Предвидена е възможност
с КТД на браншово равнище да се определя минималният размер на ДТВ за трудов стаж и
професионален опит за съответния бранш, а конкретния размер да се определя в КТД и/или
ВПРЗ в предприятието и в индивидуалния трудов договор. Договарянето чрез КТД на равнище
„предприятие“ на ДТВ за трудов стаж и професионален опит е сред най-често срещаните
договорености между страните.
На Фигура 75а и 75б са представени графично действащите КТД в област Враца към
31.03.2016 г. според наличието или отсъствието на договорености, както и според договорения
размер над нормативно определения от 0.6 на сто ДТВ за трудов стаж и професионален опит. В
77 КТД, което съставлява 88.5% от всички действащи КТД в област Враца към 31.03.2016 г.,
страните са договорили минимален размер на ДТВ за трудов стаж и професионален опит за
предприятието. Само в 2 КТД от тях или 2.6%, размера на ДТВ за трудов стаж и професионален
опит е договорен на равнището на определения с ПМС№147/29.06.2007 г. минимален размер от
0.6 на сто за всяка година. Имайки предвид и 10-те КТД, в които няма договорености относно
размера на ДТВ за трудов стаж и професионален опит, за които също се прилага
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постаановлениетоо, делът наа КТД, с кооито страни
ите са дого
оворили поо-висок от нормативно
н
о
опредделения раззмер на ДТВ
В за трудов сстаж и проф
фесионален опит,
о
съставвлява 86.2%
%.
Фиг.75а,75б
Ф
б
Договореености относсно ДТВ за трудов стаж
ж и професи
ионален опитт в действащ
щите
КТД към 331.03.2016 г.
г в област Враца
В
Дял на КТД с договореноо ДТВ по-висо
око от
нормат
тивно опредееленото 0.6%
%

Наличие//отсъствие на
н договореноости

>> 0.6; 75;
86%

да;; 77; 89%

0.6; 12;
14%

не; 10; 11%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

На Фигур
ури 76а, 76б
б и 76в е ппоказано раззпределениеето на КТД
Д, в които страните
с
саа
договворили ДТВ
В за трудов стаж
с
и проф
фесионален опит над но
ормативно оопределенитте 0.6 на стоо
по гррупи иконом
мически дей
йности, вид нна собствен
ността и разм
мера на преддприятието..
Фиг.76а,76б,76вв
Действащи КТД според налличието или отсъствието
о на договоррености над
д
нормативвно определ
ления проценнт на ДТВ за
з трудов стааж и профессионален оп
пит в
о
област
Врац
ца към 31.033.2016 г. (брой и процен
нтна визуалиизация)
По груупи икономичеески дейност
ти
да

не

0% 20%
% 40% 60% 80%100%
%

П
По вид собст
твеност
да

не

да
0%

Културра и Други

1

14

4

46

Оббразование
ържавна
Дъ
адми
инистрация

4

2

Търговия, транспорт,
туризъм и услуги

2

1

Селско сстопанство

20% 40
0% 60% 80% 100%
%

не
0%

20%

40%

60%

80% 100%

1

1

Здраввеопазване

И
Индустрия

По раазмер на пред
дприятието

3

6
2

Частенн
секторр

Общественн
сектор

3

микро

3

малко

55

3

72

5

средно

14

5

голямо

3

1

9

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Договорееният по-ви
исок проценнт от норматтивно опред
деления на ДТВ за тру
удов стаж и
проф
фесионален опит в дейсстващите К
КТД в обласст Враца къ
ъм 31.03.20116 г. преобл
ладава катоо
относсителен дялл във всичк
ки групи ик ономически
и дейности. Най-висок е този дял в селскотоо
стопаанство (100% от КТД), следвано оот образован
нието и здраавеопазванеето (92-93% от КТД), и
индуустрията, търрговията, тр
ранспорта, ттуризма и усслугите, как
кто и в държ
жавната адм
министрацияя
(66.77% от КТД). От общо действащи
д
в държавнатта администтрация към 31.03.2016 г. в областт
Врац
ца 5 КТД и 1 споразум
мение за дърржавните сл
лужители (о
общинска аддминистрац
ция), 4 КТД
Д
съдърржат договворености относно
о
ДТ
ТВ за труд
дов стаж и професионнален опитт, които нее
отговварят на проомените в ЗДСл и КТ, ддействащи от
о 01 юли 2012 г. (чл.677, ал.7 ЗДСл
л и чл.107а,,
ал.133 КТ).
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Договорееният по-ви
исок проценнт на ДТВ
В за трудов
в стаж и ппрофесионал
лен опит в
общеествения секктор е в 89%
% от КТД, ддокато в часстния сектор
р този проццент е 50%. Във всички
и
КТД,, действащи
и в микропр
редприятиятта в област Враца
В
към 31.03.2016
3
гг., както и в близо 92%
%
от маалките пред
дприятия, са постигнатти договореености отно
осно по-висоок процент на ДТВ заа
трудоов стаж и професионал
п
лен опит. С
Сред среднитте и големи
ите предприиятия този относителен
о
н
дял ссъставлява ¾.
¾
На Фигурра 77 е визу
уализирано разпределението на до
оговоренитее размери каато процентт
на ДТ
ТВ за трудоов стаж и професионалеен опит.
Фиг.777
Струкктура на дей
йстващи КТ
ТД според раазмера на до
оговореностти за ДТВ заа
трудовв стаж и професионаленн над норматтивно опред
деления прооцент в облааст
Вр аца към 31.0
03.2016 г.
70
60

699

50
40
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1

2
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1

0

0.9%
%

1%

1.1%
%

1.2%
%

2%
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Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Средниятт размер наа договоренния процентт ДТВ за тр
рудов стаж и професио
онален опитт
над н
нормативнияя минимум от 0.6 на стто в действаащите КТД в област Врраца към 31.03.2016 г. е
1.05%
%, като диап
пазонът на договореноото се движи
и между 0.9
9 на сто миинимум и 2 на сто катоо
макси
имум. Общо за всички
и действащии КТД в обл
ласт Враца към
к 31.03.20016 г. средн
ният размерр
на ДТ
ТВ за трудоов стаж и професионалеен опит е 0.9
96 на сто, каато разпредеелението им
м в диапазон
н
околоо размера, договорен
д
в най-голям бброй КТД, е показано на
н Фигура 788.
Фиг.788
Струкктура на дей
йстващи КТ
ТД според раазмера на до
оговореностти за ДТВ заа
трудов стаж и професионнален опит в област Врааца към 31.003.2016 г.
5; 6%
%
13
3; 15%

69; 79%

д
до 1%

1%

над 1%
Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Най-честто срещанияят договоренн размер наа ДТВ за тру
удов стаж и професионален опит в
дейсттващите КТ
ТД в областт Враца къ м 31.03.201
16 г. е едно
о на сто, каато тази до
оговореностт
присъ
ъства в 799% от всич
чки КТД. В 6% от КТД размеерът на ДТ
ТВ за труд
дов стаж и
проф
фесионален опит е по--нисък, катоо в над 83% от тези случаи ДТ
ТВ е на раввнището наа
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норм
мативно опрределения минимум от 0.6 на сто, и само в ед
дин – 0.9 наа сто. В 15%
% от всички
и
КТД е договорен
н по-висок размер
р
над 1 на сто за ДТВ
Д
за трудо
ов стаж и пррофесионал
лен опит.

 ДТВ
Д
за извънреден тр
руд
С чл.2622 КТ е опрееделено, че положениятт извънредеен труд се ззаплаща с увеличение,
у
,
уговоорено междуу работникаа или служиителя и работодателя, но
о не по-малкко от:
1.
2.
3.
4.

550 на сто
7 на сто
75
1000 на сто
5 на сто
50

- за работа ппрез работни
ите дни;
- за работа ппрез почивни
ите дни;
- за работа ппрез дните на официалните празницци;
- за работа ппри сумиран
но изчисляваане на работтното време.

На Фигурри 79а, 79б и 79в е покказано разпр
ределението на действащ
ащите към 31.03.2016 г..
в облласт Враца КТД,
К
в коитто страните са договори
или ДТВ за извънреденн труд по ел
лементи над
д
норм
мативно опрееделените в чл.262 КТ.
Фиг.79а,79б,79вв
Действащи КТД според налличието или отсъствието
о на договоррености над
д
норм
мативно опр
ределения прроцент на ДТВ
Д
за полож
жен извънрееден труд в
областт Враца към 31.03.2016 г.
За раббота през работните и за
а
рабоота през поччивните дни

За работа презз дните на
оф
фициалните празници

не;
83;
95%

За работа при сумирано
изчисляяване на рабо
отното врем
ме

не;
н
85;
8
98%
9

не;
81;
93%

да; 2;
2%

да; 66;
7%
%

д
да; 4;
5%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Данните показват, че
ч договоренностите отн
носно ДТВ за извънредден труд по чл.262 КТ,,
надви
ишаващи минимално определенит
о
те в действаащите КТД в област Врраца към 31
1.03.2016 г.,,
състаавляват отн
носително малък
м
проццент. Разпр
ределението
о на КТД, в които страните
с
саа
договворили по-ввисок процент от норм
мативно усстановения, съобразно различнитее случаи наа
ДТВ за извънред
ден труд, е представено
п
о на Фигура 80.
Фиг.800
Действащи КТД
Д по видове договорено
ости над нор
рмативно оппределения
процент на ДТВ заа положен иззвънреден труд
т
в област Враца към
м 31.03.2016
6 г.
ДТВ за
извънреден
труд през
почивни дни; 4;
25%

ДТВ за
извънреден
и
труд през
раб
ботни дни; 4;
25%

ДТВ за
извънреден
труд през
официалн
ни
празници; 6;
37%

ДТВ за
извънреден
труд при
сумарно
изчисляване на
работното
време; 2; 13%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

КТД, в които
к
са догговорени поо-високи от нормативно определенните процен
нти на ДТВ
В
с концентр
рирани в гррупите икон
номически дейности „„Селско сто
опанство“ и
по члл.262 КТ, са
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„Инддустрия“ в съотношени
ие 1/3 към 2/3. Съотнош
шението меежду действ
тващите КТД в областт
определени
Врац
ца към 31.033.2016 г., в които
к
се догговарят по-високи от нормативно
н
ите в чл.2622
КТ рразмери наа ДТВ, са разпределенни поравно
о между об
бщественияя и частнияя сектор, с
изклю
ючение на ДТВ
Д
за извъ
ънреден трууд през рабо
отни дни, къ
ъдето КТД в частния сектор
с
с по-високки договореености са 75%, срещу 25% на теззи в общесттвения сектоор. ДТВ за работа при
и
суми
ирано изчислляване на работното
р
ввреме по-високо от нор
рмативно усстановениятт процент е
договворено самоо в КТД на големите
г
прредприятия. По-високо ДТВ за рабоота през раб
ботните дни
и
от ноормативно установенот
у
о е договоррено в КТД само
с
на големите и среедни предпр
риятия. ДТВ
В
в по--висок размеер е договор
рено във вссички КТД според
с
разм
мера на преддприятията. Данните саа
предсставени на Фигури
Ф
81а и 81б.
Фиг.81а,81б
Ф
б
Разпредееление на до
оговореностиите с по-виссок от нормативно устаановения раззмер
на ДТВ по
п чл.262 КТ
Т в действащ
щите КТД къ
ъм 31.03.2016 г. в обласст Враца по
о вид
собсттвеност и раазмер на преедприятиятаа (брой и пр
роцентна виззуализация))
Вид собстввеност

Разм
мер на предпр
приятието

ДТВ за извънреден труд при
сумарно изчисл
ляване на
работното ввреме

1

1

ДТВ за извънреде
ен труд при
сумарно изчисляване на
работното време

ДТВ за извънредеен труд през
официални пр
разници

3

3

ДТВ
Д за извънреден
н труд през
официални пра
азници

ДТВ за извънредеен труд през
почивни д
дни

2

2

ДТВ
Д за извънреден
н труд през
почивни дни

ДТВ за извънредеен труд през
работни д
дни

1

2

голямо

Часте
ен сектор

средно
с

2

2

1

ДТВ
Д за извънреден
н труд през
работни дни

3

0% 20%
2
40% 60% 80% 100%
Обществен
н сектор

2

1

2

2

2

0% 220% 40% 60% 80%
8 100%
малкко

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Договореените по-високи от норрмативно усстановените стойности нна ДТВ по чл.262
ч
КТ в
дейсттващите КТ
ТД в област Враца
В
към 331.03.2016 г.
г са предстаавени на Фиггура 82.
Фиг.822
С
Стойности
на договоренностите на ДТВ
Д
по чл.26
62 КТ с по-ввисок от
нормативно устано
овения в деййстващите КТД
К
към 31.03.2016 г. в област Врааца
н труд при сумаррно
ДТВ за извънреден
и
изчисляване на работното
р
времее

10

50
5
100

ДТВ за извънреден трууд през официаллни
празни
ици

0
20

100

10

75

ДТВ за и
извънреден труд
д през почивни д
дни

100

50
5

ДТВ за и
извънреден труд
д през работни д
дни
0

20

10
40

60
6

80

100

120

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

ДТВ за извънреден труд през работните дни, по-ви
исоко от нор
ормативно установения
у
я
размеер от 50 на сто, е до
оговорено в 4 КТД, като по-висо
окият размеер е догово
орен междуу
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стран
ните на 60 на
н сто, или 10% по виисока стойно
ост. ДТВ заа извънреденн труд презз почивнитее
дни, нормативно установен
н на 75 наа сто, е догговорен в също
с
в 4 К
КТД, като по-високата
п
а
стойн
ност е опрееделена на 85%,
8
или 100% увеличеение. ДТВ за
з извънредден труд преез дните наа
офиц
циални праззници, в по--висок разм
мер от норм
мативно устаановения 1000 на сто, е договорен
н
общоо в 6 КТД, като в два от тях е оппределен в размер на 110%,
1
а в 4 – на 120%
%. Среднотоо
увели
ичение на този
т
вид ДТ
ТВ спрямо нормативно
о установен
ното е в раззмер на 117
7%. ДТВ заа
извън
нреден труд при сумарно изчиссляване на работното време, по--висок от нормативно
н
о
устан
новения раззмер от 50 на
н сто, е догговорен в 2 КТД, като размера наа увеличени
ието е 60 наа
сто, и
или 10% увееличение.

 ДТВ
Д
за нощ
щен труд
В чл.2611 КТ е преедвидено пположеният нощен тру
уд да се зааплаща с увеличение,
у
,
уговоорено от стрраните по тр
рудовото прравоотношен
ние, но не по-малко
п
от размерите, определени
и
от М
Министерски
ия съвет. Тоззи вид ДТВ е установен
н като мини
имален разм
мер с чл.8 отт Наредбатаа
за стрруктурата и организаци
ията на рабоотната заплата, където е посочено,, че за всеки
и отработен
н
нощеен час или за част от него междду 22:00 ч. и 6:00 ч. на
н работницците и служ
жителите сее
заплааща ДТВ за нощен тр
руд в размеер не по-м
малък от 0.2
25 лв. На Ф
Фигура 83 е показаноо
разпрределениетоо на действаащите КТД в област Враца към 31.03.2016 г., с които е договорен по-високк размер на ДТВ за нощ
щен труд.
Фиг.833
установени
Договоорености за ДТВ
Д
за нощ
щен труд, по--високи от нормативно
н
ите
в дейсстващите КТ
ТД към 31.03.2016 г. в област
о
Врацца

не
е; 69; 79%

даа; 18;
221%
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А

На Фигурри 84а, 84б
б и 84в е пооказано разп
пределениетто на КТД според нал
личието или
и
отсъсствието на договоренос
д
сти относноо ДТВ за но
ощен труд по
п групи иккономически
и дейности,,
вид н
на собственоостта и разм
мера на преддприятието.
Фиг.84а,84б,84вв
Действаащи КТД спо
оред наличиието или отссъствието наа договоренности за ДТВ
В за
нощен труд
т
в обласст Враца към
м 31.03.2016 г. (брой и процентна ввизуализаци
ия)
По груупи икономичеески дейност
ти
да
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Договореености отно
осно ДТВ за нощен труд има във
в
всичкии групи ико
ономически
и
дейности, с изкключение на
н образоваанието и културата, като
к
в селсското стопаанство тези
и
договворености се
с съдържатт в 100% отт действащи
ите КТД. В над 50% оот действащ
щите КТД в
индуустрията и търговията,
т
транспорта,
т
, туризма и услугите им
ма договореености межд
ду странитее
за ДТ
ТВ за нощен
н труд, докаато в здравееопазването и държавнаата админисстрация те се
с съдържатт
в подд 50% от дей
йстващите КТД.
К
ДТВ зза нощен тру
уд в частния
я сектор е ддоговорено в ½ от КТД,,
за раазлика от об
бществения сектор, къддето броят на
н действащ
щите КТД с такава дого
овореност е
по-маалко от ¼. В КТД на микропредпр
м
риятията ням
ма постигнаата договорееност за ДТ
ТВ за нощен
н
труд,, а в КТД на малките и средните ппредприятияя страните са
с постигнаали договореност в под
д
50% от действащ
щите догово
ори, като прри малките предприяти
ия този прооцент е знач
чително по-нисък – 10.5%. Действащит
Д
е КТД в голлемите пред
дприятия съд
държат догоовореноститте за ДТВ заа
нощеен труд в наай-голям про
оцент – 75%
% от всички.
Договореен по-висок размер от ннормативно установени
ият 0.25 лв./ччас има в 18
8 или 20.7%
%
от деействащите КТД в облааст Враца къъм 31.03.201
16 г. Средни
ият размер нна договорееното с КТД
Д
по-ви
исоко от ноормативно установенот
у
то ДТВ за нощен
н
труд
д е 0.77 лв../час, което съставляваа
близоо 62% увели
ичение. Мед
дианната сттойност на по-високо
п
до
оговоренотоо ДТВ за но
ощен труд е
0.55 лв./час, прри 0.30 лв../час миним
мум на догговорения по-висок рразмер, и 2.42
2
лв./часс
макси
имална стой
йност на догговореното над нормативно устано
овения миниимум, което
о съставляваа
близоо 10 пъти поо-висока сто
ойност.
На Фигурри 85а и 85б
б е показаноо разпредел
лението на договоренит
д
те по-високи
и стойности
и
на ДТ
ТВ за нощен
н труд в дей
йстващите К
КТД в областт Враца към
м 31.03.20166 г.
Фиг.85а,85б
Ф
б
Договоорен размер
р на ДТВ за нощен труд
д в действащ
щите КТД къъм 31.03.201
16
г. в област Враца
КТД по ст
тойност на до
оговорения рразмер

70

Разпределени
Р
ие в диапазонн на договореения повисок разм
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А

На Фигурри 86а, 86б и 86в е покказана струкктурата на КТД,
К
с коитоо е договореен по-високк
размеер на ДТВ за
з нощен тр
руд по группи икономич
чески дейно
ости, вид сообственост и размер наа
предп
приятията. Договорен по-висок рразмер, над
д нормативн
но установеения, има във всички
и
групи
и икономич
чески дейности, с изклю
ючение на образование
о
ето, култураата и други.. Най-голям
м
дял ззаемат здраввеопазванетто (38.9%) и индустрияята с 1/3 от всички
в
КТД
Д, договорил
ли по-високк
размеер. КТД в обществен
ния секторр съставлявват 83.3%, а тези в частния – 16.7% отт
договворилите поо-висок размер на ДТВ
В за нощен
н труд в обл
ласт Враца към 31.03.2
2016 г. По-високкият размерр на договор
реностите сее среща преи
имуществен
но в КТД наа средните предприятия
п
я
– 47.1%, следван
ни от малкитте с 35.3% и големите с относителеен дял от 177.6%.
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Фиг.86а,86б,86вв
Сттруктура на действащитте КТД с догговорен по-в
висок от норрмативно
устаноовения разм
мер на ДТВ зза нощен тр
руд в област Враца към 31.03.2016 г.
г
По груупи икономичеески дейност
ти

Индустри
ия,
6, 33%
%

Селскко
стопансство
, 2, 111%

Търго
овия,
трансспорт,
туриззъм и
услугги, 2,
111%

Държавн
на
администтр
ация, 1, 6%
6

П
По вид собст
твеност

По раазмер на пред
дприятията
сред
едно; 8;
447%

Общественн
сектор; 15;
5;
83%

Здравеопа
зване, 7,
39%

голяямо; 3;
118%

Частен
сектор; 3;
17%

малко; 6;
35%
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А

 ДТВ
Д
за врееме на разп
положениее на работо
одателя
С чл.10 от Наред
дбата за сттруктурата и организацията на работната заплата е
предввидено, че за времето
о, през коетто работни
икът или сл
лужителят е на разпол
ложение наа
работтодателя, и се намира извън
и
теритторията на предприятие
п
ето в място,, уговорено между тях,,
плаща допъ
се зап
ълнително тр
рудово възннаграждениее за всеки час
ч или за чааст от него в размер нее
по-маалък от 0.100 лв.
На Фигур
ура 87 е пок
казано разппределениетто на действ
ващите КТД
Д в област Враца към
м
31.033.2016 г., с които
к
е дого
оворен по-виисок размер на ДТВ за време
в
на раззположениее.
Фиг.877
Договорености заа ДТВ за врееме на разпо
оложение, по-високи отт нормативн
но
усстановенитее в действащ
щите КТД къ
ъм 31.03.201
16 г. в обласст Враца

не; 74; 85%
%

да; 13; 15%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Делът наа действащите КТД в област Вр
раца към 31
1.03.2016 г. , в които страните
с
саа
договворили по-ввисок размеер от нормаативния мин
нимум на ДТВ
Д
за врем
ме на разпол
ложение наа
работтодателя е 14.9%. На Фигури
Ф
88а,
а, 88б и 88в е показано
о разпределеението на КТД
К
според
д
наличчието или отсъствието
о
на договоррености отно
осно ДТВ заа време на рразположени
ие по групи
и
икономически дейности, вид на собствееността и раазмера на пр
редприятиетто.
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Фиг.88а,88б,88вв
Действаащи КТД спо
оред наличиието или отссъствието наа договоренности за ДТВ
В за
времее на разположение в облласт Враца към
к 31.03.20
016 г. (брой и процентн
на
визуализаация)
По груупи икономичеески дейност
ти
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не
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Договореено ДТВ за
з време наа разполож
жение има в КТД на 5 от общ
що 7 групи
и
икономически дейности.
д
В действащитте КТД в об
бразованието и култураата в областт Враца към
м
31.033.2016 г. такива
т
дого
оворености не се среещат. В КТ
ТД в селсккото стопаанство тези
и
договворености се
с съдържат в 100% оот действащ
щите КТД. В здравеоппазването, държавнатаа
адми
инистрация и индустрията същесствуващите договорености относсно ДТВ заа време наа
разпооложение се
с съдържаат в под 550% от дей
йстващите КТД. Единнствено в търговията,,
ме на разпо
трансспорта, туризма и услу
угите този процент е над 50%. ДТВ
Д
за врем
оложение в
частн
ния сектор е договорен
но в ½ от К
КТД, за разл
лика от общ
ществения сеектор, къдетто броят наа
дейсттващите КТ
ТД с такава договореноост е по-маалък от 15%
%. В КТД нна микропреедприятиятаа
нямаа постигнатта договореност за ДТ
ТВ за врем
ме на разположение, а в КТД на
н малкитее
предп
приятия тоззи процент е 3.4%. В К
КТД, в средн
ните по разм
мер предприиятия, договвореноститее
относсно ДТВ за
з време наа разположеение се съ
ъдържа в над 50% (588.3%) от действащите
д
е
договвори, а при големите пр
редприятия този процен
нт е най-виссок – 75% отт всички.
К
с коитоо е договореен по-високк
На Фигурри 89а, 89б и 89в е покказана струкктурата на КТД,
размеер на ДТВ за
з време на разположенние по груп
пи икономич
чески дейноости, вид соб
бственост и
размеер на предпрриятията.
Фиг.89а,89б,89вв
Сттруктура на действащитте КТД с догговорен по-в
висок от норрмативно
усттановения раазмер на ДТ
ТВ за време на разполож
жение в облласт Враца
към 31.03.2
2016 г.
По груупи икономичеески дейност
ти

Индустрияя,
4, 31%

Селско
стопанство
, 2, 15%

Търговия,
транспорт,
туризъм и
услуги, 2,
15%

Държа
авна
администр
ация, 1,
1 8%

Здравеопа
зване, 4,
31%

П
По вид собст
твеност
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дприятията
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Сред груупите иконо
омически деейности, в които са договорени по--високи от нормативно
н
о
устан
новените ДТ
ТВ за време на разполложение в действащите
д
е КТД към 31.03.2016 г. в областт
Врац
ца, най-висоок относителен дял ззаемат здраавеопазванетто и индусстрията с 30.8% дял,,
следввани от селсското стопанство и търрговията, траанспорта, ту
уризма и усллугите, които имат дваа
пъти по-малък относителен
о
н дял - 15.4%
%. В общесттвения секттор по-високки договореени размери
и
от ми
инимално нормативно установенит
у
те има в над
д ¾ от КТД,, докато в чаастния сектор те са по-малкко от 25%. КТД
К
в средн
ните предприиятия, в кои
ито са догов
ворени по-ввисоки размери на ДТВ
В
за врреме на разп
положение, съставляватт близо 60%
%, следвани от КТД в гоолемите преедприятия с
25% и малките със
с 16.7%.
На Фигурри 90а и 90б
б е показаноо разпредел
лението на договоренит
д
те по-високи
и стойности
и
ТВ за времее на разполо
ожение в деййстващите КТД
К
в област Враца към
м 31.03.2016
6 г.
на ДТ
Фиг.90а,90б
Ф
б
Дооговорен раазмер на ДТВ
В за време на
н разполож
жение в дейсстващите
КТД към 331.03.2016 г.
г в област Враца
В
КТД по ст
тойност на до
оговорения рразмер
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Р
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Средниятт размер на договореноото с КТД по-високо отт нормативнно установен
ното ДТВ заа
време на разполложение е 0.60 лв./часс, което е 6-кратно повече от м
минимума. Медианната
М
а
стойн
ност на по--високо дого
овореното Д
ДТВ за врееме на разпо
оложение е 0.55 лв./чаас, при 0.200
лв./чаас минимум
м на договворения по--висок разм
мер, и 1.50 лв./час макксимална стойност
с
наа
договвореното наад нормативно установеения минимум.

 ДТВ
Д
за посстигнати р
резултати от
о труда
Съгласноо чл.13, ал.1, т.1 от Н
Наредбата заа структураата и органиизацията наа работнатаа
заплаата, с КТД, с вътрешни правила за работната заплата
з
и/ил
ли с индивиидуален труд
дов договорр
можее да се опреедели ДТВ за постигнаати резултаати от трудаа - текущо, за година или
и за другг
период. Много често в КТД ДТВ заа постигнатти резултатти характерризира прил
лагането наа
прем
миално-бонуусна системаа за заплащ
щане на труд
да и се обв
вързва с неяя. Прилаган
нето на тези
и
систееми за запллащане на труда водии до изплаащане на ДТВ
Д
за посстигнати реезултати наа
работтниците и служители
ите под фоормата на премии за производдствени реззултати поо
предвварително определени
и показателли за ефекттивност. Заа формираннето на теззи ДТВ сее
опредделят криттерии за формиране
ф
на персонаални стиму
ули, често по групи професии,,
прои
изводствени звена, както
о и индивиддуално.
ура 91 е преедставен гр афично бро
оят на дейсттващите КТ
ТД към 31.0
03.2016 г. в
На Фигур
обласст Враца, с които
к
има предвидено
п
Д
ДТВ за посттигнати резу
ултати от трруда – 66, ил
ли над ¾.
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Фиг.911
Договоорености за ДТВ за посстигнати реззултати от тр
руда в дейсттващите КТ
ТД
към 31..03.2016 г. в област Врааца

да; 66;
766%
не; 21;
24%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

На Фигурри 92а, 92б
б и 92в е пооказано разп
пределениетто на КТД според нал
личието или
и
отсъсствието на договорености относноо ДТВ за постигнати резултати
р
поо групи ико
ономически
и
дейности, вид наа собственосстта и размеера на предп
приятието.
Фиг.92а,92б,92вв
Дейсстващи КТД
Д по групи иикономическки дейности
и според налличието или
отсъстввието на догговореностии относно ДТВ за пости
игнати резуллтати в облааст
Враца къ
ъм 31.03.20116 г. (брой и процентнаа визуализацция)
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А

Договореености отно
осно ДТВ зза постигнаати резултаати има в К
КТД от вси
ички групи
и
икономически дейности,
д
каато най-голяям е техният процентен
н дял от всиички действващи КТД в
обласст Враца към
к
31.03.2016 г. в сеелското сто
опанство (1
100%), в оббразованиетто (96%) и
държ
жавната адм
министрацияя (83.3%). В културата КТД с дого
оворености за ДТВ за постигнати
и
резуллтати са ½ от действаащите КТД,, а в здравееопазването
о – 40%, доокато в инд
дустрията и
търгоовията, тран
нспорта, тур
ризма и услуугите те са 1/3. Значител
лно по-висоок е проценттът на КТД,,
в кои
ито е договоорено ДТВ за постигнаати резултатти в общесттвения сектоор – близо 4/5 (79%) отт
дейсттващите КТ
ТД в този сек
ктор към 311.03.2016 г. в област Враца, в сравннение с часттния сектор,,
1
къдетто в /3 от КТ
ТД е постиггната такаваа договорено
ост. В КТД на малките и микропреедприятиятаа
ДТВ за постигн
нати резулттати е дого ворено в 86.7%, съотв
ветно 66.7%
%, в КТД за
з среднитее
предп
приятия – над ½ (52
2.6%), докаато КТД наа големите предприяттия по отн
ношение наа
договвореноститее за ДТВ за постигнати резултати съставляват
с
¼.
На Фигурри 93а, 93б
б и 93в е покказана стру
уктурата на действащитте КТД в об
бласт Врацаа
към 331.03.2016 г.,
г с които е договоренно ДТВ за постигнати
п
резултати
р
ппо групи ико
ономически
и
дейности, вид сообственост и размер на предприяти
ията.
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Фиг.93а,93б,93вв
С
Структура
на
н действащ
щите КТД с договорено
д
ДТВ
Д за посттигнати
резултати
р
в ообласт Врац
ца към 31.03
3.2016 г.
По груупи икономичеески дейност
ти
Култура и
Други, 1,
1%
Здравеопаа
зване, 6,
9%

П
По вид собст
твеност

По раазмер на пред
дприятията

Селско
о
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стопансттво
транспо
орт,
3, 5%
, 2, 3%
%
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услуги,, 1,
1%
жавна
Държ
админ
нистр
ация, 5, 8%

Обществен
сектор; 64;
97%
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мал
80%
едно;
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10; 15%
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Образован
ие, 48, 73%

голямо; 11;
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микро; 2;
3%
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Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Сред КТД
Д по групитте икономиччески дейно
ости, в които
о е договореено ДТВ за постигнати
и
резуллтати, най-гголям дял зааема образовванието (72.7%), докато
о останалитте са с под 10%
1
дял. Поо
форм
ма на собстввеност КТД
Д в обществвения сектор
р с договорено ДТВ заа постигнати
и резултати
и
преоббладават, каато съставляяват 97%. К
КТД в малки
ите предприя
ятия, в коитто има договворено ДТВ
В
за поостигнати реезултати, саа 4/5 (80%), следвани отт средните с 15.4%, и микропредп
приятията с
3.1%
%.
мационната среда относсно КТД нее позволяваа
Съществвуващите огграничения на информ
анали
изът да разккрие какви са
с видовете прилагани премиално/б
п
бонусни сисстеми за пол
лучаване наа
ДТВ за постигнаати резултатти, както и рразмера на този
т
вид ДТ
ТВ. Една от ппричините за
з това е, чее
подробно разписсване на ДТ
ТВ за постиггнати резулттати има във ВПОРЗ наа предприяттията, коитоо
като правило не са достъпн
ни. Това, коеето може даа се прослед
ди от анализза на действващите КТД
Д
в облласт Враца към 31.03.2016 г., е участието на синдикаалните орган
анизации в процеса наа
разрааботване и прилагане
п
на ДТВ за поостигнати реезултати.

 Роля
Р
на син
ндикалнитте организзации при ДТВ за поостигнати резултати
и
На Фигурра 94 е визу
уализиран брроят на действащите КТД в областт Враца към
м 31.03.20166
г. с п
постигната договорено
ост за ДТВ за постигнати резултаати и броятт на КТД, в които имаа
договворени клауузи относно
о участиетоо на синдиккалните оргганизации, страна по договора,
д
в
проц
цеса на приллагане на ДТ
ТВ за постиггнати резулттати.
Фиг.944
КТД с договоренос
д
сти за ДТВ зза постигнаати резултати от труда в действащи
ите
КТД към 331.03.2016 г.
г в област Враца
В
0

10

20

30

40

50

60

66
КТД
Д с ДТВ за постигнатии резултати

КТД с договорена
д
роля на сииндикални
орган
низации при ДТВ за поостигнати
резултати
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Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А
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От 66 КТ
ТД, в които
о има договоорености оттносно ДТВ
В за постигннати резултаати, в 38 отт
тях, съставляващ
щи 57.6% има
и и договворена роляя на синдикални органиизации като
о страна поо
КТД за участие в систематта за опредееляне и при
илагане на ДТВ
Д
за посстигнати реззултати. Наа
Фигур
ури 95а, 95б
б и 95в е по
оказана струуктурата на тези КТД по
п групи иккономически
и дейности,,
вид ссобственостт и големинаа на предприиятието.
Фиг.95а,95б,95вв
С
Структура
на
н действащ
щите КТД с договорено
д
ДТВ
Д за посттигнати
резултати от трудда в област Враца към 31.03.2016
3
гг.
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Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Данните показват, че
ч в държаввната админ
нистрация, търговията,
т
транспортаа, туризма и
услуггите, както и в селското стопанствво, действащ
щите КТД, които
к
имат кклаузи отно
осно ДТВ заа
пости
игнати резуултати, не съ
ъдържат догговорености
и, отнасящи
и се до участтието на синдикалнитее
орган
низации в системата
с
заа тяхното оопределяне и прилагане. В образоованието об
баче, над 2/3
(70.8%) от КТД, в които имаа договоренности за ДТВ
В за постигн
нати резултаати, предвиж
ждат и роляя
на си
индикалнитее организации в процесса на опредеелянето и прилагането им. Същото
о е валидноо
и за ггрупата икоономически дейности „ЗЗдравеопазвване“ с 50%,, и „Култураа и други“, където този
и
проц
цент е 100%
%. Структу
урата по сообственост показва, че
ч всеки вттори КТД, с който е
договворено ДТВ
В за постигн
нати резултаати, има догговорени кл
лаузи, предввиждащи си
индикалнитее
орган
низации да бъдат част от системаата за ДТВ за постигнаати резултат
ати. В КТД на малкитее
предп
приятия догговореното участие наа синдикалн
ните организации е блиизо 67%, в средните –
близоо 1/3, а в големите – 50%
%.

 Други
Д
дого
оворени ДТ
ТВ
Освен раазгледаните досега ДТВ
В, нормативвната уредб
ба предвиждда и други ДТВ,
Д
коитоо
не пррисъстват, или
и рядко са сред догговорености
ите в действ
ващите КТД
Д в област Враца към
м
31.033.2016 г. Таакива са наапр. ДТВ ппо чл.11 от НСОРЗ за образоватеелна и науч
чна степен,,
участтие в печалб
бата, и др. В 6 от дейсттващите КТ
ТД е договор
рено ДТВ зза промени в условиятаа
на трруд с времен
нен характер
р, които воддят до допъл
лнително неервно-психиическо натовварване, и в
други
и условия, увреждащи
у
здравето наа работника,, които са с основание ччл.13, ал.1, т.2 НСОРЗ..
Тези договорени
и ДТВ са в здравеопаззването и сеелското стопанство, в ообществени
ия сектор, в
малкките и средни предприяттия.
В резулттат на анали
иза на трудоовите възнагграждения, договорении с действащ
щите КТД в
обласст Враца към 31.03.2016 г., могат дда се направвят следнитее изводи:
оговарят раазмерите наа МРЗ, процедури заа
 В иззследваните КТД по-ччесто се до
повишаване на МРЗ, ДТВ за трудов стаж, както
о и прилагаането на прремиална или бонуснаа
т
По-ррядко договваряни усло
овия има оттносно прил
лагането наа
систеема на запллащане на труда.
чл.2445 от КТ, ДТ
ТВ за извънр
реден и нощ
щен труд, за време на раазположениее на работод
дателя.
 По-м
малък брой договоренос
д
сти по отно
ошение на възнагражде
в
енията са по
остигнати в
микрропредприяттията, както
о и в предпрриятията отт групите ик
кономическки дейности
и „държавнаа
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60

администрация“, „култура“, „образование“, „здравеопазване“, като за последните три вероятно
това се дължи на постигнатите договорености с отрасловите/браншови КТД, сключени на повисоко равнище. В над половината от действащите КТД към 31.03.2016 г. в област Враца,
страните са договаряли по-благоприятни клаузи в сравнение в нормативно определените
минимални стандарти - процедура за повишаване на МРЗ, ДТВ за трудов стаж и професионален
опит, роля на синдикатите при ДТВ за постигнати резултати;
 По-рядко договаряни в КТД по-благоприятни условия от нормативната уредба са
размера на МРЗ (7%), изплащане на трудовото възнаграждение в намален размер при
финансово-икономически трудности на работодателя (8%), допълнително трудово
възнаграждение за извънреден труд (7%), за нощен труд (21%), за време на разположение
(15%), за работа при тежки или специфични условия на труд (7%);
 В действащите КТД се договарят често по-благоприятни равнища спрямо
определените задължителни и незадължителни ДТВ, предвидени в НСОРЗ. Над 75% от
договорите съдържат клаузи за ДТВ за трудов стаж и професионален опит, а над 66% - за
постигнати резултати. По рядко, в по-малко от 10% от КТД, се съдържат договорености
относно ДТВ за извънреден труд, за нощен труд, за време на разположение, както и
незадължителни ДТВ за специфични условия на труд, за образователна и научна степен и др.;
 Средният размер на договорения процент ДТВ за трудов стаж и професионален опит
над нормативния минимум от 0.6 на сто в действащите КТД в област Враца към 31.03.2016 г. е
1.05%. По групи икономически дейности над 2/3 от КТД в селското стопанство, образованието,
здравеопазването, индустрията, търговията, транспорта, туризма и услугите, и държавна
администрация съдържат по-благоприятни условия, както и над ½ от дейностите култура и
други.
 ДТВ за извънреден труд (чл.262 КТ) над минимално определеният размер, е
договорено в около 5% от действащите КТД, в т.ч. – в групите икономически дейности
„индустрия“ и „селско стопанство“, в предприятия както от обществения, така и от частния
сектор, без значение на тяхната големина. По-често по-високи размер на ДТВ за извънреден
труд има за работа на официални празници (7% от всички КТД), спрямо за работа в работни
дни (4%), за работа през почивните дни (4%) и за работа при сумирано изчисляване на
работното време (2%). Договореното увеличение е 10% спрямо нормативно установените
размери, освен в половината случаи за работа на официални празници, когато увеличението е в
размер на 20%;
 Средният размер на договореното с действащите КТД по-високо от нормативно
установеното ДТВ за нощен труд е 0.77 лв./час и присъства в около 21% от КТД. ДТВ за нощен
труд в по-благоприятен размер има определен в над половината КТД от групите икономически
дейности „здравеопазване“, „селско стопанство“, „индустрия“, „търговия, транспорт, туризъм и
услуги“. По-често договаряно е с КТД в обществения сектор спрямо частния сектор, както и в
малките и средни предприятия спрямо големите предприятия;
 Средният размер на договореното с КТД по-високо от нормативно установеното
ДТВ за нощен труд е 0.60 лв./час в около 15% от КТД. ДТВ за време на разположение в поблагоприятен размер има договорено в над половината КТД от селското стопанство,
индустрията, търговията, транспорта и услугите, както и в ¼ от здравеопазването. Относително
по-често се среща в частния сектор - 50%, спрямо 12% от обществения сектор, както и в
големите предприятия - 75%, спрямо 25% от средните и 9% от малките предприятия;
 Договорености за ДТВ за постигнати резултати присъстват в 75% от КТД, в т.ч. в
44% от КТД е отредена роля на синдикатите в изграждането на система от показатели за
формиране на персонални стимули за работниците и служителите. ДТВ за постигнати
резултати присъства в над 80% от КТД в селското стопанство, образованието и държавната
администрация. По-често срещани са тези договореностите в обществения сектор – 80%,
спрямо частния – 33%, както и в малките предприятия -85%, спрямо средните – 52% и големите
– 25%.
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3. Заетоост
Въпросите, свързани с трудов ата заетостт, заемат ваажно място сред договвореноститее
междду странитее в действащ
щите КТД към 31.03.2
2016 г. в област Врацца. Най-честто в разделл
„труддова заетостт“ от КТД се
с договарятт въпроси, свързани сттруктурни ппромени, съкращения в
щатаа и други деействия, кои
ито могат дда бъдат преедмет на КТ
ТС. Също ттака сериозеен акцент в
договвореноститее са и въпросите, сввързани с квалификаацията и ппреквалифик
кацията наа
персоонала.

 Д
Договореноост да се за
ачита труддовият ста
аж, когато той не е п
при същия
р
работодатеел
Този тип
п договорено
ост касае уссловията, пр
ри които работодателятт зачита тру
удовия стаж
ж
на рааботниците и служители
ите, който нне е при същ
щия работодател. Зачитаането на тру
удовия стаж
ж
е пряяко свързан
но с опредеелянето на допълнител
лното трудово възнагрраждение за придобитт
трудоов стаж и професион
нален опитт, или т.наар. „клас“. Договореноостта се основава наа
разпооредбите наа чл.12, ал.5 от Наредбаата за струкктурата и организациятаа на работнаата заплата..
Конккретните услловия, при които
к
се заччита сходни
ият характер
р на работатта, са догово
орени в над
д
2
/3 отт действащите КТД в об
бласт Враца към 31.03.2
2016 г., пред
дставени на Фигура 96.
Фиг.966
Действаащи КТД спо
оред договоореностите относно
о
зачи
итането на ттрудовия сттаж,
когаато той не е при същия рработодател
л в област Враца
В
към 311.03.2016 г.
не; 28;
32%
да; 59;
68%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Структуррата на КТД
Д, в които саа налице до
оговорености относно ззачитането на
н трудовияя
стаж, придобитт при другг работодаттел, е покаазана на Фигури
Ф
97а,,97б и 97вв по групи
и
икономически дейности, вид собственоост и големи
ина на предп
приятията.
Фиг.97а,97б,97вв
Стрруктура на действащит
д
те КТД с догговорености
и относно зач
ачитане на
труудовия стаж
ж при друг рааботодател в област Вр
раца към 31. 03.2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и
Селско
стопанство
3%

Инддустрия
8%

По вид собст
твеност

Търговия,
транспорт,
туризъм и
услуги 2%

Частен
сектор
3.8%

По рразмер на пред
дприятията
Голямо;
3.4%
Микро;
5.1%

Държавна
администтр
ация 3%
%

Здравеопааз
ване 17%
%

Образован
ие 66%

Оббществен
ссектор
996.2%

Средно;
18.6%

М
Малко;
772.9%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А
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В струкктурата на действащитте КТД в област Вр
раца по фоорма на собственост,,
договвореноститее за зачитан
не на трудоввия стаж, ко
ойто не е пр
ри същия рааботодател, присъстватт
практтически изц
цяло в общеествения секктор - в 96.2
2%. Въпреки това, проццентното съ
ъотношениее
на К
КТД в общеествения и в частния ссектор е мн
ного близко
о – разликаата е по-маалка от 3%..
Струуктурата на КТД по раззмер на преедприятиятаа показва, чее такива догговорености
и се срещатт
преди
имно в малкките и средни предприиятия – съоттветно 72.9%
% и 18.6% оот всички, и по-рядко в
голем
мите и микрропредприяттия, в коитоо присъстваат тези клаузи. КТД с ддоговорено зачитане
з
наа
трудоовия стаж
ж, придоби
ит при дрруг работо
одател, са основно в образо
ованието и
здраввеопазванетто, съставлявващи общо 83%. КТД в индустрия
ята заемат ппроцентен относителен
о
н
дял оот 8.5% сред
д всички КТ
ТД, в които иима договор
рености отн
носно зачитаането на тру
удовия стаж
ж
при ддруг работоодател, а осттаналите гррупи иконом
мически дей
йност са с ппо-малък дял. Докато в
селсккото стопан
нство всич
чки действаащи КТД в област Враца към
м 31.03.201
16 г. иматт
договворености относно
о
зачи
итането на ттрудовия сттаж, то на другия
д
полю
юс са КТД в културата,,
къдетто действащ
щите КТД нее съдържат ттакива договорености.
На Фигур
ура 98а и 98б
9 КТД в групите иккономически
и дейностии и според размера наа
предп
приятията са
с представени според наличието или отсъсттвието на дооговореностти, касаещи
и
зачиттането на тррудовия стаж
ж при друг рработодател
л.
Фиг.98а,98б
Ф
б
Действащи
и КТД спореед наличиетто или отсъствието на кллаузи,
у
уреждащи
пр
ризнаванетоо на трудови
ия стаж при друг работоодател в
о
област
Врац
ца към 31.033.2016 г. (брой и процен
нтна визуалиизация)
По гррупи икономичеески дейностии
да

не

0%

50%

"Образзование"
"Здравеопазване"
"Култура и Други"

20%

40%

2
5

"Индустрия"

"Държавна администрация"

0%

100%

60%

80%

100%
1

2

"Селско стопанство"

ранспорт,
"Търговия, тр
туризъм и ууслуги"

По размер
р
на преддприятията

2

1

2

Голямо

4

11

8

Средно

да

4

2

не

39

11

10

Малко

5
2

Микро

43

17

3

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

От графиката е видно, че въвв всички КТД
К
в микр
ропредприят
ятията в об
бласт Врацаа
присъ
ъстват таки
ива договореености, в К
КТД в малки
ите предпри
иятия тези кклаузи са до
оговорени в
близоо 72% от действащитее КТД, а в ссредните по
о размер пр
редприятия тези догово
орености сее
срещ
щат в около 58%
5
от КТД
Д. В големитте предприятия съотнош
шението е 500%:50%.

 Д
Договореноости при съкращени
с
ие на персо
онала
Сред догговорености
ите в КТД в раздела заа трудовата заетост спеецифично място заематт
договворените прроцедури за съкращени е на персон
нала. Целта на
н тези догооворености е избягванее
или ограничаваане на съкр
ращенията, както и смекчаване
с
на последдиците от тях. Извън
н
уредееното в чл.1130 КТ задъ
ължение за иинформиран
не и консул
лтиране от сстрана на рааботодателяя
на рработницитее и служи
ителите оттносно ико
ономическотто и финаансово съсстояние наа
работтодателя, с КТД
К
са дого
оворени и дрруги услови
ия, например
р:
-

предостаавяне на инф
формация заа финансово
ото състояни
ие и заетостт
тта;
проучван
не на възмо
ожностите зза пренасоч
чване, прекв
валификациия или обезщетение наа
съкратен
ните работни
ици и специиалисти;
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-

изготвян
не на програма за запазвване на рабо
отните местаа;
преразгллеждане усло
овията на инндивидуалн
ните трудови
и договори;
провеждане на прего
овори в оргаана за социаално сътрудничество;
определяяне на критеерии за подббор на персо
онала;
сключван
не на спораззумение по процедуратта за съкращ
щаване;
изготвян
не на проток
кол за разноггласия;
становищ
ще от висшеестоящ органн по протоккола за разно
огласия.

На Фигурра 99 графи
ично е преддставен брояят на действ
ващите към
м 31.03.2016 г. в областт
Врац
ца КТД, в които са налични дооговореностти относно процедураа при съкр
ращения наа
персоонала.
Фиг.999
Дей
йстващи КТ
ТД с договоррености отн
носно процед
дура при съъкращение
наа персонал в област Врааца към 31.0
03.2016 г.
не
е; 9;
10.3%

да; 78;
89.7%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Разпредеелението по
о групи иккономически
и дейности
и, по вид ссобственостт и според
д
размеера на предприятията на действващите КТД
Д в област Враца към
м 31.03.2016 г., коитоо
съдърржат договорености оттносно проццедурите пр
ри съкращеение на перрсонала, е показано
п
наа
Фигур
ури 100а,1000б и 100в.
Фиг.100
0а,100б,100вв
Сттруктура на действащитте КТД с договорености
и относно прроцедура
щение на пеерсонал в об
бласт Враца към 31.03.22016 г.
при съкращ
По гру
рупи икономичеески дейности
и

"Куултура и
Друуги" 3%

"Селско
стопанство
" 2%
"Ин
ндустри
яя" 8%

По вид собст
твеност

"Търговия,
транспорт,
туризъм и
услуги"
2%

По рразмер на пред
дприятията

Часттен
секттор
2.7
7%

Микро
4.2%

"Държавн
на
администтр
ация" 8%
%

"Здравеопаа
зване" 17%
%

"Оббразова
ниее" 60%

Общ
ществен
ссектор
997.3%

Го
олямо
4.2%
4
Средно
16.7%

Малко
75.0%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

В индусттрията и тъ
ърговията, ттранспорта, туризма и услугите съъотношениеето на КТД,,
коитоо имат догооворености относно прроцедурите при съкращ
щения, е 2/3 към 1/3 за тези
т
от тях,,
коитоо нямат преедвидени таакива договворености. В образован
нието 6.4%,, а в здравееопазванетоо
15.4%
% от КТД също
с
няматт постигнатии договорен
ности за процедура прии съкращен
ния. Всички
и
остан
нали групи икономичеески дейноссти имат такава
т
догов
вореност в действащи
ите КТД. В
образзованието и здравеопаззването те ззаемат над 2/3 (67%) от групите иккономически
и дейности,,
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пости
игнали догоовореност за
з процедурра при съкр
ращения, сл
ледвани от КТД в инд
дустрията и
държ
жавната адми
инистрация с 7.7%. КТ
ТД в частнияя сектор, с които
к
е догооворена про
оцедура при
и
съкраащение наа персонал
ла, са 2.7%
%, докато преобладаващата ччаст от по
остигнатитее
договворености е в КТД от
о обществеения сектор
р – 97.3%. С КТД в малките предприятия
п
я
проц
цедурата при
и съкращени
ия на персоннала е договворена в ¾ от
о случаитее, а в средни
ите – 16.7%,,
докатто в микро- и големите този дял е ообщо два пъ
ъти по-нисък
к – по 4.2%..

 Д
Договорени
и критерии за извър
ршване на подбор пр
ри съкращ
щение на пеерсонала
В 73 (993.6%) от общо
о
78 К
КТД, в коитто странитее са договворили проц
цедура при
и
съкраащение на персонала, социалнитее партньори
и са догово
орили и криитерии за подбор
п
при
и
прекрратяване наа трудовото правоотнош
шение на осн
нование чл.3
328, ал.1, т.22 и т.3 от КТ
Т. В чл.329,,
ал.1 КТ, правотоо на подбор
р от страна на работод
дателя е уреедено в завиисимост от критериитее
квали
ификация и по-добро
о изпълнен ие на работата, като
о останалитте шест кр
ритерия саа
допълнително договорени
д
между
м
страаните с КТД
Д. Извън но
ормативно уустановенотто право наа
подбор на рабоотодателя, с КТД страаните са до
оговорили и задължениие за работтодателя заа
сфоррмиране на комисии
к
за изготвяне нна критерии
и и показатеели при поддбора. На Фигура
Ф
101 е
предсставен брояят на действащите КТД
Д в област Вр
раца към 31
1.03.2016 г.,, с които са договорени
и
критеерии за извъ
ършване на подбор прии съкращени
ие на персон
нала.
Фиг.1011
Дей
йстващи КТ
ТД с договоррени критер
рии за подбо
ор при съкраащение на
персонал
п
в ообласт Врац
ца към 31.03.2016 г.
да; 73;
84%

не
е; 14;
16%
1

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Структуррата на КТД
Д, с които са договорени критери
ии за подбоор при съкр
ращение наа
персоонала, по гррупи иконом
мически деййности, вид собственостт и размер нна предприятията, не сее
разли
ичава същеествено от показанатаа на Фигур
ури 100а,10
00б и 100вв. По-важнаа изглеждаа
струкктурата на самите догговорени крритерии. Наа Фигура 102
1 са преддставени до
оговоренитее
критеерии за под
дбор при съ
ъкращение нна персонал
ла според тя
яхното приссъствие в действащите
д
е
КТД в област Врраца към 31.03.2016 г.
Фиг.1022
Договорени
и критерии зза подбор при
п съкращение на перссонал в
дейсттващите КТД
Д в област Враца
В
към 31.03.2016
3
г..
69%

Придобито право на пенсия

65%

Квалиф
фикация
55%

Оценка на изпълн
нението
46%

Образзование
38%

Трудо
ов стаж

35%

Семейно положение
25%

Предстоящо пенсио
ониране
18%

Здравословно съсстояние
0%

10%
%

20%

30
0%

40%

50%
5

60%

70%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А
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Най-честто договарян
ните критеррии за подб
бор при сък
кращения саа „придобитто право наа
пенси
ия“ (69%), „квалифика
„
ция“ (65%) и „оценка на изпълнен
нието“ (55%
%), които саа приоритетт
пред такива криттерии като „образовани
„
ие“ (46%) и „трудов стааж“ (38%), а най-рядко – „семейноо
положение“ (35%
%), „предсто
оящо пенсиоониране“ (2
25%) и „здраавословно съъстояние“ (18%).
На Фигур
ура 103 е по
оказано раззпределението на догов
ворените крритерии за подбор
п
при
и
съкраащение на персонала
п
по
о групи икоономически дейности.
Фиг.1033
Договоорени критеерии за подббор при съкр
ращение на персонал в действащитте
КТД
Д в област Враца
В
към 311.03.2016 г. по групи ик
кономическии дейности
Придобито
о право на пенсия
Трудов стаж

Квалификация
Семейно полож
жение

Оценка на изпълнението
ниране
Предстоящо пенсион

Обраазование
Здраавословно състояние
100%

1
1
1

90%

5
10
14
15

4
2
7

1

19

6

7

27

4

40

9

Култураа и Други

Здравеопазва
ане

Образование

70%
60%

5

50%

2
5
2

4

5

2

7

5

1

4

40%

2

30%

5

8

1

2

2

1

4
31

80%

6

1

3

7

7

1

1

6

Държавна
администрация

20%

Тъ
ърговия,
тра
анспорт,
туризъ
ъм и услуги

10%

2

Индустрия

0%

Селско
стопанство

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Три са дооговоренитее критерии, които приссъстват в КТ
ТД от всичкки групи ико
ономически
и
дейности – „кваалификацияя“, „оценка на изпълнението“ и „образовани
„
ие“. Всички
и критерии,,
обосообени в анаализа, са до
оговорени в КТД в здр
равеопазван
нето, образоованието и държавнатаа
адми
инистрация. Най-малко
о на брой ккритерии за подбор при
п
съкращ
щение на пеерсонала саа
договворени в сеелското стоп
панство. Срравнението на договорените критеерии за под
дбор междуу
КТД в обществения и частн
ния сектор м
може да се проследи от Фигури 104аа и 104б.
Фи
иг.104а,104б
б
к
за подбор на персонала
п
в действащитте КТД в
Дооговорени критерии
област Вр
раца към 31 .03.2016 г. според
с
видаа на собственност
Обществен сектор

Частен секктор

Придобито прааво на пенсия

Придобито право на пенсия

Квалификацияя
60

58
50

Оценка на изппълнението

30

20

Оценка на изпълне
ението

Образование

554

Образование

Трудов стаж

Трудов стаж

Семейно полоожение

47
40

Квалификация

3

Семейно положение

Предстоящо пеенсиониране
Здравословно състояние

39
32

2

Предстоящо пенси
иониране

2

2

Здравословно състтояние

29
21

1

16

1

1

1

1

1

10

0

0

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А
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В КТД от частнияя сектор нее е догово
орен критер
рият за поддбор при съкращение
с
е
„здраавословно състояние“, но
н първите по значимо
ост критерии
и – „придобиито право на
н пенсия“ и
„кваллификация““, заемат чел
лно място и в двата секттора.
На Фигурри 105а, 10
05б и 105в е представена структур
рата на догооворените критерии
к
заа
подбор на персоонала при съкращения
с
я в действащ
щите КТД в област Врраца към 31
1.03.2106 г.,,
коитоо имат догговорена пр
роцедура ппри съкращ
щения на персонала, сспоред голеемината наа
предп
приятията.
Фиг.105
5а,105б,105вв
Сттруктура на договорениите критерии
и при съкращ
щение на пеерсонал в
дей
йстващите КТД
К
в областт Враца към
м 31.03.2016 г. според гоолемината
на предпри
иятията
Малкоо

50

488

20

10

Придобито право на пенсия

К
Квалификация

Ква
алификация

О
Оценка на изпълнението

Оц
ценка на изпълнението

О
Образование

Об
бразование

ТТрудов стаж

Труудов стаж

П
Предстоящо пенсиониране
ЗЗдравословно състояние

38

9
8
7

31

6

25

5

23

4

15 12

3
2

0

При
идобито право на пенсия
Квал
лификация
Оце
енка на изпълнението

5

Обр
разование
Труд
дов стаж

Сем
мейно положение

10

1
0

Голямо
о

П
Придобито право на пенси
ия

С
Семейно положение

46

40

30

Средно
о

Сем
мейно положение

4

Предстоящо пенсиониране

9

Пре
едстоящо пенсиониране

Здр
равословно състояние

8
7

Здравословно състояние
3

7
6

3

3

2

4

5
1

2

2

2

2

2

2
1

0

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Съществвуват известтни различияя между до
оговорените критерии зза подбор наа персоналаа
при ссъкращенияя в действащ
щите КТД в област Вр
раца към 31
1.03.2016 г. според гол
лемината наа
предп
приятията. Докато
Д
в КТ
ТД на малкиите и голем
мите предпри
иятия подреедбата по зн
начимост наа
критеериите открроява на пър
рвите две мееста по брой
й срещания „придобитоото право на
н пенсия“ и
„кваллификациятта“, в КТД на
н среднитее предприяттия повече е договарянн критерият „оценка наа
изпъллнението“. Освен
О
посоч
чените догооворени кри
итерии в обр
разованието са договореени и други
и
критеерии за поодбор като - награди и наказани
ия, принос за популярризиране на учебнотоо
заведдение, работа с родители и т. н ., които оттразяват спеецификата нна тази икономическаа
дейност.

 Д
Договорен срок за уведомяваане на си
индикални
и организаации пред
ди масовоо
ууволнение
Предмет на договаряяне в КТД е и срокът за
з информир
ране и консуултиране пр
реди масовоо
уволн
нение. В сллучай, че работодателя
р
лят вземе реешение за закриване нна дейности
и, частичнаа
ликви
идация, нам
маляване на обема на раабота или др
руги структу
урни промеени, водещи до „масови
и
уволн
нения“ по смисъла на параграф
п
1, т.9 от Допъ
ълнителнитее разпоредбии на КТ, в чл.130а,
ч
ал.1
КТ е установен нормативен
н
н минимум оот 45 дни заа започване на
н консултаации с предсставителитее
на ссиндикалнитте организзации предди извършвването на масовите уволнения. Целта е
работтодателят да
д положи усилия
у
за ппостигане наа споразумеение с тях, за да се иззбегнат или
и
огран
ничат масоввите уволнен
ния и да се ссмекчат посследиците отт тях.
В 8 от деействащите КТД в облааст Враца къ
ъм 31.03.2016 г. е договворен разли
ичен срок заа
започчване на кон
нсултации от
о минималнно установееният в КТ. В два от тяях, в държаввния сектор,,
в гррупата икон
номически дейности „„Здравеопаззване“, в малко
м
и срредно пред
дприятие, е
договворен срок, по-малък отт установенния в чл.130а, ал.1 КТ, а именно 300 дни. Други
ите 6 КТД, с
коитоо е договоорен по-голям срок, съответно по-благоприятни услловия от нормативно
н
о
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устан
новените, съ
ъставляват 7.4% от деействащите КТД в обл
ласт Враца към 31.03.2016 г. Наа
Фигур
ура 106 е преедставен граафично тозии дял.
Фиг.1066
Д
Действащи
КТД
К
с договворен срок за
з уведомяване на синддикални
организации при
п масови ууволнения в област Врааца към 31.003.2016 г.
не; 79; 91%

да; 6; 7%
дда, по-малко от
м
минимума; 2;
2%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

По-благооприятен ср
рок от норм
мативно усстановения е договореен в КТД по
п равно в
1
селсккото стопанство, индусстрията и оббразованието
о ( /3), преим
мущественоо в държавн
ния сектор –
над 883%, и най-ввече в малки
ите предприиятия – над 2/3 от КТД, съдържащи
с
договорено
ости по този
и
въпрос.

 Д
Договореноост за ста
ановище н
на синдикални орга
анизации относно промени
п
в
заетостта
Процедурата по инф
формиране и консултир
ране на син
ндикални оррганизации като странаа
по КТ
ТД преди масови
м
уволн
нения честоо е съпътстввана от разработване наа програма за
з заетост и
предооставянето на становищ
ще от странна на синди
икатите. Догговореностиите относно вземане наа
станоовище от си
индикални организации
о
и в действащ
щите КТД в област Врааца към 31.03.2016 г. е
показзано на Фиггура 107.
Фиг.1077
Деействащи КТ
ТД с договоорено взимаане на станов
вище от синндикални
организаци
ии по повод промени в заетостта
з
в област Врацца към
31.03.201
16 г.

да; 56; 64%
%

не; 31; 36%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А
2

В близоо /3 (64.4%
%) от дейсстващите КТД
К
има такава
т
догоовореност. В КТД в
образзованието (61%)
(
и здр
равеопазваннето (12%) договоренос
д
стта за взим
мане на стаановище отт
синди
икални оргаанизации по
о повод проомени в заеттостта се срееща най-чессто, следван
ни от КТД в
индуустрията и държавната администра
а
ация (9%). Сравнително
С
о малък е деелът на КТД
Д от частнияя
сектоор, които съ
ъдържат так
кава договорреност (5%)), докато в обществениия сектор тее са 95%. В
КТД на малкитее предприятия честотатта на догово
ореностите относно
о
станновище на синдикални
с
и
орган
низации е наай-висока – 76%, докатто в КТД на средните тя
я е близо 4.55 пъти по-малка – 17%,,
авК
КТД на голем
мите предпр
риятия е 7%
%.
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 Д
Договореноост за закр
рила при ууволнение по чл.333,, ал.4 от КТ
Т
КТ пред
движда закр
рила при увволнение на работник или служиител, който
о е член наа
синди
икално ръкководство в предприиятието, наа териториаален, отрасслов или национален
н
ръковводен изборен синдик
кален органн, през врем
мето, докатто заема съъответната синдикалнаа
длъж
жност и до 6 месеца след освоббождаването
о му. Закри
илата се съъстои в преедварителноо
съглаасуване съсс синдикалеен орган. Ч
Чл.333, ал.4
4 КТ предв
вижда тази закрила в случай наа
съкраащаване на щата или при
п намалявване на обем
ма на работтата, да е мооже да се прилага
п
и заа
всеки
и работник или служи
ител, когатоо това е преедвидено в колективниия трудов договор.
д
Наа
Фигур
ура 108 е прредставено графично
г
раазпределени
ието на дейсстващите КТ
ТД в областт Враца към
м
31.033.2016 г. спооред наличи
ието на тази договорено
ост.
Фиг.1088
Д
Действащи
КТД
К
с договворена закри
ила по чл.33
33, ал.4 КТ в област
Вр аца към 31.0
03.2016 г.

да; 54;; 62%

не; 33; 38
8%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Общо в 62.1% от действащит
д
те КТД на териториятта на област
ст Враца е договоренаа
закри
ила при увоолнение по чл.333,
ч
ал.4 от КТ чрезз предваритеелно даванее на съгласи
ие от странаа
орган в преедприятието
на съ
ъответния синдикален
с
о. На Фигур
ри 109а, 1009б и 109в са
с показани
и
струкктурите на договореностите по члл.333, ал.4 КТ
К по групи
и икономиччески дейно
ости, вид наа
собсттвеността и големина на
н предприяттията.
Фиг.109
9а,109б,109вв
д
те КТД с догговорености
и по чл.333, ал.4 КТ в
Стрруктура на действащит
областт Враца към 31.03.2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и

Селско
сттопанство; 1;
2%
Културра и
Други; 11; 2%

Индустрия; 5;
9%

Търговия,
транспорт,
туризъм и
услуги; 1; 2%

По вид собст
твеност

По рразмер на пред
дприятията

Обществен
сектор; 52;
96%

жавна
Държ
администрац
ия; 3; 5%

малко; 42;
78%

Здравеопазва
не; 8; 15%

Образование;
35; 65%

Частен
сектор; 2;
4%

средно; 111;
20%

голямо; 1;
2%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

В действващите КТД
Д в област В
Враца към 31.03.2016 г. договорееността за закрила
з
при
и
уволн
нение спорред чл.333,, ал.4 КТ се съдърж
жа предим
мно в обраазованието (64.8%) и
здраввеопазванетто (14.8%), в общественния сектор (9
96.3%) и в малките
м
преддприятия (7
77.8%).
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 Д
Договоренаа процедур
ра за прием
мане на но
ови работн
ници
Странитее по действаащите към 331.03.2016 г.
г КТД в обл
ласт Враца ддоговарят пр
роцедура заа
прием
мане на новви работниц
ци в два слуучая – при съкращение
с
на персонаал и при икономическаа
целессъобразностт. В някои
и КТД приссъства забр
рана за приемане на нови рабо
отници при
и
съкраащения на персонал. Присъства и обявяваане на своб
бодните мееста в пред
дприятието,,
канди
идатстване от служител
ли на предпприятието, срок за кандидатстване,, както и зад
дължение заа
работтодателя даа сключва тр
рудови догоовори с новвоназначени работниции и служител
ли със срокк
на и
изпитване. Договоренос
Д
стта присъсства в 59.8
8% от КТД от всичкии групи ико
ономически
и
дейности. Най-висок е деелът на КТ
ТД с такаава договор
реност в оббразованиетто (57.7%),,
здраввеопазванетто (17.3%) и индустрияята (9.6%), в обществеения секторр (92.6%) и в малкитее
предп
приятия (882.7%). Стр
руктурата нна КТД по групи икономическ
и
ки дейностти, вид наа
собсттвеността и размер на предприиятието е много схо
одна с анаализа на предишната
п
а
договвореност, при разлика в рамките на около 5%
%, поради което
к
графиичното пред
дставяне би
и
изглееждало по ед
днакъв начи
ин.

 Д
Договоренаа преквали
ификация
я при процедура по съкращаваане на перссонал
В близо половинатаа (49.4%) отт действащи
ите КТД в област Врааца към 31.0
03.2016 г. е
договворено осиггуряване на преквалиф
фикация при
и процедураа по съкращ
щаване на пеерсонал. Наа
Фигур
ури 110а, 1110б и 110в е представенна структураата на КТД,, съдържащии такава договореност,,
по гррупи иконом
мически дей
йности, вид ссобственостт и размер на предприяттията.
Фиг.110
0а,110б,110вв
Стрруктура на действащит
д
те КТД с догговорености
и за преквалиификация
при съкращ
щаване на пеерсонал в об
бласт Враца към 31.03.22016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и
Индустрия; 4;
9%
Селскко
стопанство; 1;
2%

Държавна
администрац
ия; 2; 5%

По вид собст
твеност

По рразмер на пред
дприятията
средно; 8;
19%

Общесствен
секторр; 42;
98%
%

голямо; 2;
5%

Култура и
Други; 1; 2%

Здравеопазваа
не; 8; 19%
Образование;
27; 63%

Частен
сектор; 1;
2%

малко; 32;
76%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

По групи
и икономич
чески дейноссти, КТД с договоренаа преквалиф
фикация при
и процедураа
по съ
ъкращаване, са с най-гголям дял – 63% в обр
разованието, 19% в здрравеопазван
нето и 9% в
индуустрията. Саамо в 1 КТД
Д в частния сектор имаа постигнатаа такава догговореност, останалитее
42 (998%) са от об
бщественияя сектор. КТ
ТД в малкитее предприяттия с договоорена прекваалификацияя
при п
процедура по
п съкращение са над ¾ от всичкки, в които тя присъствва, следвани
и от КТД в
средн
ните предпрриятия (19%
%) и КТД в гоолемите преедприятия – 5%.

 Д
Договорени
и форми на
н обучени е и профессионална квалифика
к
ация
В изпъллнение на задълженият
з
ята на рабо
отодателя по
п чл.228а КТ за под
ддържане и
повишаване проофесионалнаата квалифиикация на работницитте и служиттелите, с действащите
д
е
КТД в област Враца към
м 31.03.201 6 г., са до
оговорени следните ф
форми на обучение
о
и
проф
фесионална квалификац
к
ция:
създаван
не на съвети
и по профессионална квалификация
я с участие на представвителите наа
работтниците и сллужителитее;
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(13%). КТД в обществения сектор с договорени форми на квалификация и преквалификация
преобладават (97%), както и тези в малките предприятия (76%).

 Договорен бюджет за квалификация, преквалификация и обучение
В пряка връзка с предходната договореност между страните по КТД е и
договореностите, касаещи определянето на бюджет за квалификация, преквалификация и
обучение. Нормативната уредба не предвижда определен бюджет за квалификация,
преквалификация и обучение. Страните по КТД се договарят за размера на този бюджет с цел
подобряване квалификацията на персонала. Бюджет за квалификация и преквалификация е
предвиден в 45 (51.7%) от всички действащи КТД в област Враца към 31.03.2016 г. Тази
договореност се съдържа единствено в КТД от образованието, от общо 50 КТД в тази група
икономически дейности, или в 90%. Това може да бъде обяснено със заложеното в отрасловия
колективен трудов договор за системата на народната просвета определяне на годишните
средства за квалификация, в размер не по-малко от 0.8% от годишните средства за работна
заплата на педагогическия персонал. В по-голямата част от действащите КТД в образованието в
област Враца към 31.03.2016 г. бюджетът за квалификация, преквалификация и обучение е
определен в размер до 1% от фонд работна заплата.
На основата на представените данни за договореностите по отношение на трудовата
заетост в действащите КТД в област Враца към 31.03.2016 г., могат да се направят следните
изводи:
 Условията, при които се зачита трудовия стаж, когато той не е при същия
работодател, са договорени в 68% от КТД, по-често в селското стопанство, образованието,
здравеопазването и индустрията, а сравнително по-рядко – под 50% тя се среща в групите
икономически дейности – държавна администрация, търговия, транспорт, туризъм, и услуги, а
в дейностите култура и други напълно липсва. По-рядко договаряни условия има и в средните
(58%) и големите(50%) предприятия;
 Договорености при съкращения на персонала и определянето на критерии за подбор
(чл.130 и чл.329 КТ) присъстват в над 90% от КТД. Най-често критериите за подбор включват:
придобито право на пенсия, квалификация и оценка на изпълнението. Допълнителни критерии,
които се срещат в под 50% от КТД са образование, стаж, семейно положение, здравословно
състояние, предстоящо пенсиониране. Най-много допълнителни критерии има договорени в
здравеопазването, образованието и държавната администрация. Договорена закрила при
уволнение по чл.333, ал.4 КТ има в близо 2/3 от КТД от всички групи икономически дейности,
както в обществения, така и в частния сектор. Становище от синдикалните организации
относно предстоящите промени в заетостта има договорени в 65% от КТД в дейностите
образование, здравеопазване, индустрия и държавна администрация;
 Процедури за наемане на нови работници са договорени при съкращение на
персонал, в 60% от КТД, най-вече в секторите образование, здравеопазване и индустрия. Почесто тази договореност се среща в обществения сектор и в малките предприятия. Условията за
осигуряване на преквалификация при процедура по съкращение на персонал има предвидена в
близо половината от КТД, най-често в образованието, здравеопазването и индустрията.
Договорени форми на обучение и професионална квалификация присъстват в 78% от КТД, почесто в образованието, здравеопазването и индустрията, както и в обществения сектор и
малките предприятия. В образованието има предвиден и бюджет за квалификация в размер
между 0.8 и 1% от годишните средства за работна заплата на персонала;
 В над 90% от КТД социалните партньори са договорили условия, свързани с
процедурите по съкращение на персонал, а в над 65% от КТД - условия относно
квалификацията на персонала. Договореностите, свързани със заетостта, се съдържат най-вече в
КТД на предприятията от образованието, здравеопазването и индустрията. По-благоприятни
условия, свързани с заетостта, се съдържат в над 2/3 от КТД от обществения сектор и в малките
предприятия.
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4. Работно време, почивки и отпуски
В нормативната уредба въпросите, свързани с организацията на работното време,
почивките и отпуските, са уредени в Глава VІІ „Работно време и почивки“ на Кодекса на труда;
Глава VІІІ – „Отпуски“; и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Чрез
колективно договаряне социалните партньори уреждат по-благоприятни условия за
работниците и служителите, като на договаряне подлежат по-висок размер на отпуските от
определения с минималните национални трудови стандарти. С колективен трудов договор
може да се договорят специфични клаузи за работното време, съобразени със спецификата на
конкретното предприятие, като сменен режим на работа, допълнителни отпуски за ненормиран
работен ден, удължен годишен отпуск за някои категории професии и др. В чл.156а КТ е
предвидено, че по-големи размери на отпуските могат да се уговарят в колективен трудов
договор, както и между страните по трудовото правоотношение.
В настоящия раздел, посветен на организацията на работното време, почивките и
отпуските, е анализиран следният списък с договорености:
 Договорености по отношение на продължителността на работното време в
предприятието и форми на организация на работното време извън нормалната
продължителност;
 Договорен основен платен годишен отпуск;
 Договорен размер на удължен платен годишен отпуск;
 Договорен допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) за работа при
специфични условия и рискове за живота и здравето по чл.156, ал.1 КТ;
 Договорен ДПГО за ненормиран работен ден по чл.156, ал.2 КТ;
 Договорен ДПГО за изпълнение на граждански задължения по чл.157, ал.1, т.1-3
КТ;
 Договорен ДПГО за две и повече живи деца по чл.168, ал.1 от КТ;
 Договорен ДПГО за намалена работоспособност по чл.319 КТ;
 Договорен отпуск за синдикална дейност по чл.159 КТ;
 Договорен отпуск за обучение - средно или висше образование по чл.169 и чл.170
КТ.

 Договорености по отношение на продължителността на работното време в
предприятието
Нормалната продължителност на работното време с петдневна работна седмица и
нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа е определена с чл.136 КТ.
Страните по КТД обичайно включват въпроси, по които постигат договорености относно
продължителността на работното време в предприятието, почивките и други въпроси, в
Правилника за вътрешния трудов ред на съответното предприятие. Тази практика е израз на
стремежа на социалните партньори да съгласуват условия относно организацията на работните
места в предприятието.
На Фигури 113а и 113б са представени данни за относителния дял от действащите КТД
в област Враца към 31.03.2016 г., в които има договорености по отношение на
продължителността на работното време в предприятието, както и тяхното разпределение по
групи икономически дейности. КТД, които съдържат договорености по отношение на
продължителността на работното време, са по-малко от половината (40.2%) от действащите в
област Враца към 31.03.2016 г. Договорености относно продължителността на работното време
има в действащите КТД от всички групи икономически дейности. В селското стопанство
всички КТД съдържат договореност относно продължителността на работното време, в
индустрията 88.9% от действащите КТД имат такива договорености, в здравеопазването –
73.3% и в държавната администрация – 66.7%. На-малък е процентният дял на КТД с
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ючват сумиррано отчитаане на рабоотното врем
ме, непълно
ото работноо време и удълженото
у
о
работтно време.
Фиг.116
6а,116б,116вв
Сттруктура на действащитте КТД в об
бласт Враца към 31.03.22016 г. по
ми на договоорености относно работтното времее
форм
По гру
рупи икономичеески дейности
и

По вид собст
твеност

По рразмер на пред
дприятията
1

Култура и Другги

Работа
а от разстояние

1

2

1
6

9

1

Частен сектоор

1

Образовани
ие

5

2
Държавна
ия
администраци

Сумирано отчитане на работното врем
ме

2

4

3

1

1
1
1

Непълно работно врем
ме

4

1

Селско
стопанствво

6
7

6

Удължено работно вре
еме

4

Индустри
ия

4

средно

Работа от разстояние

Търговияя,
транспор
рт,
туризъм и…

8
8

Намалено работно време

1

1

6

малко

Непълно работно време

1

Здравеопазван
не

4

Удълж
жено работно време

2

Намалено работно време

2

Сумирано отчитане на
работното време

11

Рабо
ота от разстояние

1

Обществен сектоор

13
3

Удъл
лжено работно време

1

голямо

Непъ
ълно работно време

14

Нама
алено работно време

1

Суми
ирано отчитане на работното време

2
0

2

4

6

8

10
0

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А
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 Д
Договорен основен платен
п
годи
ишен отпу
уск
Съгласноо чл.155 КТ
Т, размерът нна основнияя платен год
дишен отпууск е не по-м
малко от 200
работтни дни заа всички каатегории рааботници и служители
и. Някои каатегории рааботници и
служ
жители в заввисимост от
о особенияя характер на
н работатаа имат правво на удълж
жен платен
н
годиш
шен отпускк, в който е включен оссновния плаатен годишеен отпуск. К
Конкретниятт размер наа
основвния платен
н годишен отпуск можее да се договваря с КТД на
н равнище „предприяттие“.
В 65 от действащитте КТД в ообласт Врац
ца към 31.03
3.2016 г., съ
съставляващ
щи 74.7% отт
общи
ият им брой
й, се съдърж
жат договоррености за по-висок
п
раззмер на оснновния платен годишен
н
отпусск от мин
нимално усстановения с КТ. Наа Фигури 117а, 117бб и 117в е показаноо
разпрределениетоо на тази договореностт по групи икономичеески дейноссти, вид соб
бственост и
размеер на предпрриятията.
Фиг.117
7а,117б,117вв
Сттруктура наа действащиите КТД в об
бласт Враца към 31.03.22016 г., в
коитто е договор
рен по-високк размер на основния платен годиш
шен отпуск
По гру
рупи икономичеески дейности
и
Индустрия; 3;
5%
Куултура и
Друуги; 2; 3%

рговия,
Тър
тран
нспорт,
туризъм и
услугги; 1; 1%

По вид собст
твеност

По рразмер на пред
дприятията

Държавна
администрац
ия; 3; 5%

малко; 54;
83%

Здравеопазва
не; 8; 12%
Обществен
сектор; 63;
97%

Образо
ование;
48; 74%

средно; 9;;
14%

Частен
сектор; 2; 3%

голямо; 2;
3%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Най-голяям брой действащи К
КТД с договворен по-ви
исок размерр на основния платен
н
годиш
шен отпусск има в образованиието – бл
лизо ¾ от всички ((73.8%), сл
ледвано отт
здраввеопазванетто (12.3%), преимущесттвено в КТД от общесствения сект
ктор – 96.9%
%, и КТД в
малкките предпрриятия – 83
3.1%. Среднно претеглеената стойн
ност на догговорения по-висок
п
отт
мини
имално норм
мативно усттановения рразмер на основния платен годиш
шен отпуск от
о 20 дни в
дейсттващите КТ
ТД в област Враца към 31.03.2016 г.
г е 27 дни, при най-нис
исък размер от 21 дни и
най-ввисок – 32 дни.
д
Медиан
нната стойноост е 25 дни
и. На Фигура
а 118 са пред
едставени до
оговоренитее
стойн
ности над минимално
м
установенит
у
те в КТ.
Фиг.1188
Д
Действащи
КТД
К
с договворен основвен платен го
одишен отппуск над
ми
инимално усстановения в КТ в обласст Враца към 31.03.20166 г. в дни
32
2
30
0
28
8

дни

25
5
23
3
22
2
21
0

5

10

15

20

25

30

35

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А
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В действващите КТД
Д в област Враца към 31.03.2016 г., с които е договореен по-високк
размеер на основвния платен годишен оттпуск, средната стойно
ост на увелиичения разм
мер е 7 дни,,
или средният прроцент на увеличениет
у
то е 35%. На
Н Фигури 119а, 119б и 119в е представено
п
о
разпрределениетоо на КТД с договорен по-висок размер на оссновния плаатен годишеен отпуск в
два ддиапазона – под и над средно договворената сто
ойност, по групи
г
иконоомически дейности, вид
д
собсттвеност и раазмер на преедприятиетоо.
9а,119б,119вв
Фиг.119
Действащи
и КТД в обл
ласт Враца ккъм 31.03.20
016 г. в диап
пазон на догговорен по-ввисок
размерр на основни
ия платен гоодишен отпу
уск (брой и процентна
п
ввизуализаци
ия)
По гру
рупи икономичеески дейности
и

7

Здравеопаазване

По вид собст
твеност

1

38

Малко

46

Обществеен
сектор

8

Средно

0%

21-27 дни

50%

100%

над 27 дни

0%

50%

21-27 дни

16

17

16

32

Образоование

По рразмер на пред
дприятията

100%

0%
%

над
н 27 дни

50%

21-27 дни

1

100%

над
н 27 дни

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Само в КТД
К
от две групи иконоомически дейности – образование
о
е и здравеоп
пазване, имаа
договворен размеер на увели
ичен основеен платен годишен
г
отп
пуск над 277 дни, т.е. над средноо
претееглената стоойност. В осстаналите гррупи иконом
мически дей
йности, кактто и в частн
ния сектор и
голем
мите предпрриятия, догговореният ппо-висок раазмер на оссновния плаатен годишеен отпуск е
под ссредно преттеглената сттойност на уувеличението, т.е. се разполага
р
в диапазона от 20 до 277
дни. Действащи
ите към 31.0
03.2016 г. К
КТД в облааст Враца, в които е ддоговорен над
н среднияя
размеер на основвния платен годишен оттпуск, или над
н 27 дни, съставляватт 26.2% от тези
т
КТД, в
коитоо е договореен въобще по-висок
п
от минимални
ия размер на основния пплатен годиш
шен отпуск..
С друуги думи, повече
п
от една четвърт оот действащ
щите КТД съ
ъдържат догговореност за по-високк
от ссредния раззмер на договоренотоо увеличен
ние на осн
новния плаатен годиш
шен отпуск..
Догоовореност наад средния размер
р
на уувеличениетто се съдърж
жа в над 1/3 от КТД в об
бщественияя
сектоор и в 42.1%
% от КТД в малките
м
преедприятия, с които е догговорен по-ввисок от усттановения в
КТ м
минимален размер
р
на оссновния плаатен годишен отпуск. В част (26.9%
%) от действващите КТД
Д
стран
ните договаарят обвързвването на раазмера на тр
рудовия стааж с по-голяям размер на
н основнияя
платеен годишен отпуск. На Фигури 1200а, 120б и 12
20в е показано тяхното рразпределен
ние.
Фиг.120
0а,120б,120вв
Действаащи КТД в област
о
Врацца към 31.03
3.2016 г. с до
оговорена ообвързаност на
труудовия стаж
ж с по-висок размер на основния
о
пл
латен годиш
шен отпуск
По гру
рупи икономичеески дейности
и
Индустрия; 5;
26%
Култура и
Други; 1; 5%

рговия,
Тър
транспорт,
ризъм и
тур
услууги; 1; 5%

По вид собст
твеност

По рразмер на пред
дприятията
средно;; 7;
37%

Държавна
администтрац
ия; 3; 16
6%

Обществен
сектор; 17;
89%

Здр
равеопазва
н
не; 6; 32%

Образован
ние;
3; 16%

Частен
сектор; 2;
11%

голяямо; 2;
110%

малко; 10;
53%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А
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Действащ
щите КТД,, които съъдържат такава
т
обвъ
ързаност, сса от вси
ички групи
и
икономически дейности с изключение
и
на селското
о стопанство
о, като най-гголям е техн
ният брой в
КТД в здравеоп
пазването (3
31.6%) и в ииндустриятаа (26.3%), в общественния сектор (89.5%) и в
малкките (52.6%)) и среднитее (36.8%) преедприятия.

 Д
Договорен размер на
а удължен платен год
дишен отп
пуск
В чл.155, ал.5 КТ е уредено прравото на няякои категор
рии работниици на удъл
лжен платен
н
годиш
шен отпускк съобразно
о особения характер на тяхната работа.
р
Каттегориите работници и
служ
жители и ми
инималниятт размер наа този отпу
уск се опрееделят от М
Министерск
кия съвет в
чл.члл.24-31 от Наредбата
Н
заа работното време, почи
ивките и отп
пуските (НРРВПО). От своя
с
страна,,
чл.1556а КТ пред
движда по-големи разм
мери на отп
пуските по чл.155 и 1156 КТ да могат
м
да сее
уговаарят в колекктивен труд
дов договор,, както и меежду страни
ите по трудоовото правоотношение.
В тоззи вид отпууск се вклю
ючва размерра на основния платен годишен оотпуск. От категориите
к
е
персоонал и длъж
жностите, изброени
и
в НРВПО, може
м
да се направи иззвод, че тоззи отпуск е
харакктерен за си
истемата на образованиието, наукатта, културатта, здравеоппазването и социалнитее
дейности, въздуушния тран
нспорт, жуурналистикаата, както и за ръковводните сл
лужители в
държ
жавната адми
инистрация. На Фигурии 121а и 121
1б са предсттавени даннни за действващите КТД
Д
в облласт Враца към 31.03.2
2016 г., в ккоито има договорен
д
уд
дължен плаатен годишеен отпуск и
струкктурата на КТД спор
ред наличиието и отссъствието на
н тази дооговореностт по групи
и
икономически дейности.
Фи
иг.121а,121б
б
Раззпределениее на действаащите КТД с договореност относноо удължен
платен годишен
г
отппуск в обласст Враца към
м 31.03.20166 г.
Дял и процентно разпределение
р

Структура по групи иконномически дейн
ности
да

не

0%

20%

Индустрия

не; 31; 36%

Търговия,
Т
транспорт, тури
изъм и услуги

2

1
6

Образование
О

47

Кул
лтура и Други

80%
8
100%

8

1

Държавна администрация

Здр
равеопазване

60%

2

Селск
ко стопанство

д
да; 56; 64%

40%

3
9

66
1

1

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А
2

Близо /3 от действащите КТД в област Вр
раца към 31..03.2016 г. ссъдържат до
оговореностт
за уддължен платтен годишен отпуск. С
Сред тях няяма КТД отт групите иккономическ
ки дейности
и
„селсско стопансство“, което
о може да ссе обясни съ
ъс специфи
ичните категгории персо
онал, коитоо
иматт право на уд
дължен платтен годишенн отпуск, и „държавна администра
а
ация“, къдетто данните в
КТД за област Враца покаазват, че няяма практикка по догов
варяне на ттози отпуск. Най-честоо
такивва клаузи се
с срещат в КТД в обрразованието
о (94%), кул
лтурата (50%
%) и здравееопазванетоо
(40%
%), като при
ичината за това
т
е специифичният характер на този вид пллатен годиш
шен отпуск,,
обвъррзан с опред
делени категории персоонал, характтерни за тези
и групи икоономически дейности.
Структуррата на КТ
ТД с договоореност за удължен платен
п
годиишен отпуск
к по групи
и
икономически дейности,
д
ви
ид собственност и разм
мер на пред
дприятията е показана на Фигурии
122а,, 122б и 1222в. Сред деействащите към 31.03.2
2016 г. КТД
Д в област В
Враца, коитто съдържатт
договвореност оттносно удъ
ължения пллатен годиш
шен отпуск
к, най-голям
м дял заем
мат КТД в
образзованието (883.9%) и здр
равеопазваннето (10.7%)), в обществ
вения секторр – практичеески изцялоо
(98.22%) и в малкките предпри
иятия (89.3%
%).
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Фиг.122
2а,122б,122вв
Д
Действащи
КТД
К
в обласст Враца към 31.03.2016 г. с договоореност
относно удъължен платеен годишен отпуск
По гру
рупи икономичеески дейности
и
Здравеопа
званее; 6;
10%
%

Култура и
Други; 1;
2%

И
Индустрия;
1; 2%

По вид собст
твеност

По рразмер на пред
дприятията

Търговия,
транспорт,
туризъм и
услуги; 1;
2%

малко; 50;
89%
%

Обществен
сектор; 55;
98%
средно; 6;
11%

Образзован
ие; 47;; 84%

Частен
сектор; 1;
2%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

 Д
Договорен допълнит
телен платеен годишеен отпуск (ДПГО)
(
Допълни
ителният плаатен годишеен отпуск им
ма различни
и форми, кооито са пред
дставени по-долу въз основа на договорееностите, съъдържащи се в отделнитте клаузи наа КТД.

О за работа
а при спец
цифични условия и рискове
р
заа живота и здравето
 ДПГО
Съгласноо чл.156, ал
л.1, т.1 КТ рработникът или служиттелят има пправо на допълнителен
н
платеен годишен
н отпуск за работа прии специфичн
ни условия и рискове за живота и здравето,,
коитоо не могат да бъдат оттстранени, оограничени
и или намал
лени, незавиисимо от пр
редприетитее
меркки, като този
и вид отпусск е установвен в КТ в размер на не
н по-малкоо от 5 работтни дни. Наа
основвание чл.1556а КТ и НР
РВПО по-гоолям размер
р на ДПГО по чл.156, ал.1 КТ е договорен
д
в
единадесет КТД
Д, или 12.6%
% от дейсттващите КТ
ТД към 31.0
03.2016 г. в област Вр
раца. Те саа
разпрределени в три
т групи икономическки дейности
и – здравеопазване (63.66%), индустр
рия (27.3%))
и обрразование (9.1%), като съответно съставляватт 1/3 от КТД
Д в индустррията, 46.7%
% от КТД в
здраввеопазванетто и 2% от КТД
К
в образзованието. Действащит
Д
те КТД към
м 31.03.2016 г. в областт
Врац
ца с договоррен ДПГО заа работа прии специфичн
ни условия и рискове зза живота и здравето саа
над 990% в общеествения сек
ктор, срещуу 9.1% в частния секто
ор, и съотвеетно са разп
пределени в
малкки предприяятия - 45.5%
%, в средни – 36.4%, и в големи – 18.2%. Дооговорениятт размер наа
ДПГО
О за работа при специфични услловия и рисскове за жи
ивота и здрравето над минималноо
устан
новения е прредставен на Фигура 1223.
Фиг.1233
Брой действащи КТД
Д с договореен над мини
ималния разм
мер на ДПГ
ГО за работаа при
спеецифични условия
у
и ри
искове за жиивота и здраавето в обласст Враца къъм 31.03.2016 г. в дни

14
4

12
2

1

2

дни
8

6

3
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Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А
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Средно претегления
п
ят размер нна договореените дни ДПГО
Д
за раабота при специфични
с
и
условвия и рискоове за животта и здраветто, надвишааващи миним
мално устанновения размер в КТ, в
дейсттващите КТ
ТД в област Враца към 31.03.2016 г., които съ
ъдържат догговореност за този вид
д
ДПГО
О, е 8.4 дни
и, при мини
имум 6 днии и максиму
ум 14 дни. Медианната
М
а стойност е 10 дни. В
близоо половинатта от тях (4
45.5%) е догговорен размер на ДПГ
ГО по чл.1556, ал.1, т.1 КТ с 1 ден
н
повечче от миним
мално устан
новения разм
мер, или 6 дни.
д
В 27.3%
% от КТД е договорен размер от 8
дни, съответно в 18.2% - 12 дни, а в 9.1 % - 14 дни.
Ако приеемем средно
о претегленният размер на ДПГО за работа прри специфич
чни условияя
д
и рисскове за живвота и здраввето като раазделител наа два диапаззона – до 8 ддни и над 8 дни, то над
8 догговорени дн
ни са 27.3% от КТД, еддинствено в здравеопаззването, в оббщественияя сектор и в
малкките предпри
иятия.

 ДПГО
О за ненорм
миран рабботен ден
Съгласноо чл.156, ал.2, т.2 КТ рааботникът или
и служитеелят има прааво на ДПГО за работаа
при н
ненормиран
н работен деен - не по-маалко от 5 рааботни дни. Такива догооворености присъстватт
в 35 или 40.2%
% от действващите КТД
Д в област Враца към
м 31.03.20166 г. В един
н КТД имаа
договвореност оттносно размеера на ДПГО
О за работаа при ненорм
миран работтен ден, но този
т
размерр
е догговорен по-н
нисък от нор
рмативно оппределения в чл.156, ал
л.2 КТ.
На Фигурри 124а и 12
24б са показзани разпред
деленията на
н КТД, в кооито е договворен ДПГО
О
за раабота при ненормиран
н
н работен дден, по голееми от мин
нимално норрмативно установения
у
я
размеер. В 26 КТ
ТД, съставляващи 74.3%
% от КТД с постигнатта договоренност относн
но този вид
д
ДПГО
О, странитее са определ
лили неговиия размер на
н 8 дни, ил
ли с 60% ппо-висок от минималноо
устан
новения в КТ.
К В 5 КТД (14.3%) тоззи размер е 6 дни, или с 20% по-виссок, съответтно в 1 КТД
Д
(2.9%
%) – 7 дни, или с 40% по-висок, а в 3 КТД (8.6%)
(
той е 10 дни, ил
или два пъти
и повече отт
мини
имално опрееделения.
Фи
иг.124а,124б
б
Раззпределениее на действаащите КТД с договорено
ост относноо ДПГО за
раб
бота при нен
нормиран рааботен ден в размер, по-голям от м
минимално
опред
деления с К
КТ в област Враца
В
към 31.03.2016
3
г..
Брой КТД
К и договор
рени дни ДПГО
О

Структура по брой догооворени дни ДП
ПГО

8
74%
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8

дни
1
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7
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Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Средно претегления
п
ят размер наа договорен
ния по-висо
ок размер наа ДПГО за работа при
и
неноррмиран раб
ботен ден е 8 дни, каато същата стойност е и медианнна. Във вси
ички групи
и
на търговияята, транспо
икономически дейности, с изключение
и
орта, туризм
ма и услугитте има КТД,,
с кои
ито се договваря по-висо
ок размер нна ДПГО за ненормираан работен дден, като ср
ред тях най-1618 София, ж.к.
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високк дял заемаат КТД в обр
разованиетоо – 71.4% и здравеопаззването – 144.3%. КТД, съдържащи
и
тази договореноост, са изцял
ло в обществвения секто
ор, както и в малките и средните предприятия
п
я
– съоответно 82.99% и 17.1%.

 О
Отпуски заа изпълнен
ние на граж
ждански, обществен
о
ни и други задължения
Съгласноо чл.157 ал
л.1, т.1-3 К
КТ, работодаателят е дл
лъжен да оосвобождаваа от работаа
работтника или сллужителя:
1. при всстъпване в брак - 2 рабоотни дни;
2. при крръводаряван
не - за деня нна прегледа и кръводаря
яването, каккто и 1 ден след
с
него;
3. при см
мърт на родител, детее, съпруг, бр
рат, сестра и родител на другия съпруг или
и
други
и роднини по
п права лин
ния - 2 работтни дни.
Според ал.3,
а
т.1 на същия членн от КТ, пр
рез време на
н тези отпууски на раб
ботника или
и
служ
жителя се иззплаща възн
награждениие, според предвиденот
п
то в колекттивния труд
дов договорр
или по спораззумение меежду работтника или служителя
я и работоодателя. Иззплащанотоо
възнааграждение при тези оттпуски е катто при платеен годишен отпуск,
о
на ооснование чл
л. 177 КТ.
йстващите КТД в облласт Враца към 31.03..2016 г. е ддоговорен отпуск при
и
Сред дей
встъп
пване в браак, по-голям
м от норматтивно опред
деления, в 9 КТД, чиййто относиттелен дял е
10.3%
% от всичкки. На Фи
игура 125 е показано
о разпредел
лението на тези КТД
Д по групи
и
икономически дейности.
Фиг.1255
д минимални
ия размер наа отпуск за
Броой действащи КТД с догговорен над
встъп
пване в брак в област Врраца към 31.03.2016 г. в дни (брой и процентна
визуализаация)
да

0%

не

20%

60%
6

47

3

Държавнаа администрация

2

4
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Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

В селскоото стопансттво всички ддействащи КТД
К
съдърж
жат договорреност относсно отпускаа
при встъпване в брак в по-голям рразмер от нормативно определеения, а в държавнатаа
инистрация и търговиятта, транспоррта, туризма и услугите техният дялл е 1/3. В обр
разованиетоо
адми
съответно 6%
и инддустрията делът
д
им е най-малък,
н
6 и 11.1%
%. В здравеоопазването и културатаа
КТД с договорен отпуск по
о чл.157, ал..1, т.1 в раззмер, по-виссок от опредделения в КТ,
К липсват..
На Ф
Фигури 126аа и 126б са представении разпредел
ленията на действащит
д
те КТД в об
бласт Врацаа
към 31.03.2016 г., в които има договоорености наад минималн
но установеения в чл.15
57, ал.1, т.1
размеер по групи
и икономичеески дейноссти и размер
р на предприятията. Вссички КТД с договорен
н
по-ви
исок размерр на този отп
пуск са в общ
ществения сектор.
с
1618 София, ж.к.
ж
„Овча куппел”, ул. „Бор
ряна” №59, бл
л.215А, ет.1, аап.1
тел.: 02/425 375
50; факс: 02/4255 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web:
W
www.nipaa.bg

с. 97/151

Фи
иг.126а,126б
б
Разп
пределение на действащ
щите КТД с договорено
ост относно отпуска за
встъ
ъпване в браак в размер,, по-голям от
о минималн
но определенния с КТ в
областт Враца към 31.03.2016 г.
По гррупи икономичеески дейностии
Образован
ие, 3, 34%

По размер
р
на преддприятията
Голямо, 2,
22%

Селско
стопанство
, 2, 22%

Държавна
администр
ация, 2,
22%

Индустрия,
1, 11%

Търговия,
транспорт,
туризъм и
услуги, 1,
11%

Средно,
С
1,
11%

Малко, 6,
67%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Сред КТ
ТД, с които са договор ени по-висо
оки размери
и на отпускка за встъпвване в брак,,
най-гголям дял зааемат КТД в образованнието - 1/3, сл
ледвани от КТД
К
в държ
жавната адм
министрацияя
и селлското стопаанство с 22.2%, и индуустрията и търговията,
т
транспортаа, туризма и услугите с
по 111.1%. Спореед размера на предприиятията, КТД
Д с договор
рен по-висоок размер наа отпуск поо
чл.1557, ал.1, т.1 КТ преоблаадават в маалките предп
приятия – 66.7%,
6
а осттаналите слу
учаи са при
и
КТД на големитте предприяятия – 22.2%
% и средни
ите – 11.1%.. На Фигурии 127а, 127
7б и 127в саа
предсставени дан
нните за броя
б
дни, ддоговорени в действащ
щите КТД в област Враца към
м
31.033.2016 г., над
д минималн
но установенния размер в КТ за отпу
уска при всттъпване в бр
рак.
Фиг.127
7а,127б,127вв
Догооворени дни
и отпуск за ввстъпване в брак над ми
инимално усстановения
раазмер в действащите КТ
ТД в област Враца към 31.03.2016
3
гг. (брой и
прооцентна визу
уализация)
По брой дни
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Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

В 88.9% от КТД, с които
к
е догговорен по-ввисок размеер на отпускка за встъпвване в брак,,
този размер е с 1 ден над минимално уустановенияя в КТ, или между
м
странните е договворено 50%
%
увели
ичение на тоози отпуск. В 11.1% от КТД този договорен
д
раазмер е 8 днни, или 4 пътти по-високк
от минимално установения
у
я, като тозии КТД е в образовани
ието и при малките пр
редприятия..
Среддно претеглееният размеер на договвореният оттпуск при встъпване
в
в брак над нормативно
н
о
мини
имално устаановения е 3.6 дни.
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В действващите КТД
Д в областт Враца къ
ъм 31.03.201
16 г. е догговорен и отпуск при
и
кръвоодаряване, съгласно чл.157, алл.1, т.2 КТ
Т, по-голям
м от норм
мативно оп
пределения..
Догоовореност заа по-висок размер
р
на тоози отпуск е постигнатаа в 12 КТД, чийто относсителен дялл
е 13.8% от вси
ички. На Фигура
Ф
128 е показан
но разпределението наа тези КТД
Д по групи
и
икономически дейности.
Фиг.1288
Броой действащи КТД с догговорен над
д минимални
ия размер наа отпуск за
крръводаряван
не в област В
Враца към 31.03.2016
3
г.
г (брой и прроцентна
визуализаация)
да

не
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Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

В селскоото стопансттво всички ддействащи КТД
К
съдърж
жат договорреност относсно отпускаа
за крръводаряван
не в брак в по-голям
м размер отт нормативн
но определления, а в държавнатаа
адми
инистрация и търгови
ията, трансспорта, тур
ризма и услугите
у
теехният дял
л е 1 /3 . В
образзованието, индустрията
и
а и здравеоопазването делът
д
им е съответно 10%, 11.1%
% и 6.7%. В
култуурата няма КТД, в кои
ито е договворен отпусск по чл.157
7, ал.1, т.2 в размер, по-висок
п
отт
опредделения в КТ.
К На Фигур
ри 129а и 1229б са предсставени разп
пределениятта на действващите КТД
Д
в облласт Враца към 31.03.2
2016 г., в ккоито има договоренос
д
ти над миннимално усттановения в
чл.1557, ал.1, т.2 размер по групи иконномически дейности
д
и размер на ппредприятияята. Всички
и
КТД с договорен
н по-висок размер
р
на оттпуска за кр
ръводаряване са в общесствения сектор.
Фи
иг.129а,129б
б
Разп
пределение на действащ
щите КТД с договорено
ост относно отпуска за
кръ
ъводаряванее в размер, ппо-голям отт минимално
о определенния с КТ в
областт Враца към 31.03.2016 г.
По гррупи икономичеески дейностии
Здравеоопаз
ване, 1, 8%

Селско
о
стопанство
, 2, 17%

По размер
р
на преддприятията
Голямо, 2,
17%

Индустррия,
1, 8%

Търговия,
транспорт,
туризъм и
услуги, 1,
8%

Образован
ие, 5, 42%

Държаввна
админисстр
ация, 22,
17%

Малко, 6,
50%

Сред
дно, 4,
33
3%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А
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Сред КТД, с които са
с договоре ни по-високки размери на отпуска за кръводар
ряване, най-голям
м дял заематт КТД в обр
разованиетоо – 41.7%, сл
ледвани от КТД
К
в държ
жавната адм
министрацияя
и селлското стоп
панство с 16
6.7%, и инддустрията, търговията,
т
транспортаа, туризма и услугите,,
кактоо и здравеоп
пазването с по 8.3%. С
Според разм
мера на предприятиятаа, КТД с догговорен по-високк размер наа отпуск по чл.157, ал. 1, т.2 КТ саа ½ в малки
ите предприиятия, 1/3 в средните, и
16.7%
% - в големи
ите предпри
иятия. На Ф
Фигури 130а,, 130б и 130
0в са предсттавени данн
ните за брояя
дни, договорени
и в действващите КТД
Д в областт Враца към
м 31.03.20116 г., над минималноо
устан
новения разм
мер в КТ за отпуска пр и кръводаряяване.
0а,130б,130вв
Фиг.130
Догговорени дн
ни отпуск заа кръводарявване над ми
инимално установения рразмер в дей
йстващите
КТД
Д в област Враца
В
към 311.03.2016 г. (брой и про
оцентна визууализация)
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В ¾ от КТД,
К
с коитто е договоорен по-висо
ок размер на
н отпуска зза кръводар
ряване, този
и
размеер е с 1 деен над мини
имално устаановения в КТ, или меежду страни
ните е договворено 50%
%
увели
ичение. В останалите
о
3 КТД, или с 8.3% отн
носителен дя
ял всяко, тоози договорен размер е
съотвветно 4, 5 и 8 дни, или
и 2, 2.5 и 4 пъти по-ви
исок от мин
нимално усттановения. КТД с тези
и
договворености са в образзованието и здравеоп
пазването, както
к
и прри малкитее и средни
и
предп
приятия. Средно
С
преттегленият рразмер на договорения
д
ят отпуск за кръводааряване над
д
норм
мативно мин
нимално установения е 7.3 дни.
В действващите КТД
Д в област В
Враца към 31
1.03.2016 г. е договоренн и по-висок размер наа
отпусска при смъ
ърт в семейсството, над минимално
о установени
ия в разпорредбите на чл.157,
ч
ал.1,,
т.3 К
КТ от 2 дни. Договорено
ост за по-виисок размер на този отп
пуск е постиигната в 10 КТД, чийтоо
относсителен дялл е 11.5% от всички. На Фигура 131
1 е показано разпределеението на теези КТД.
Фиг.1300
Брой дей
йстващи КТД
Д с договоррен над мини
ималния раззмер на отпууск при смъ
ърт в
семейсттвото в облааст Враца къъм 31.03.201
16 г. (брой и процентна визуализация)
да

0%

не

20%

100%

46

4

3

3

Държавнаа администрация

2

1

Търгговия, транспорт, туризъм
т
и услуги

Сеелско стопанство

80%

15

Здравеопазване

Индустрия

60%

2

Култура
К
и Други

Образование

40%

7

2
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В селскоото стопансттво, здравеоопазването и културата няма дейсстващи КТД
Д, които даа
съдърржат договвореност оттносно отпууска при смърт в сем
мейството в по-голям размер отт
норм
мативно определения. В държавнатта администр
рация в ½ от
о действащиите КТД, в търговията,,
трансспорта, тури
изма и услу
угите техниият - в 1/3, а в индустр
рията и обрразованието, съответноо
22.2%
% и 8% от действащите
д
е КТД имат постигнатаа такава дого
овореност. Н
На Фигури 131а
1
и 131б
б
са прредставени разпределен
р
нията на деййстващите КТД
К
в обласст Враца към
м 31.03.2016
6 г., в коитоо
има договореноости над минимално
м
установен
ния в чл.157, ал.1, тт.3 размер по групи
и
икономически дейности
д
и размер
р
на прредприятиятта. Всички КТД с догооворен по-ви
исок размерр
на оттпуска при смърт
с
в семеейството са в обществения сектор.
Фи
иг.131а,131б
б
Раззпределениее на действаащите КТД с договорен
ност относноо отпуска
при смърт в сем
мейството в размер, по-голям от ми
инимално оппределения
с КТ в облласт Враца към
к 31.03.20
016 г.
По гррупи икономичеески дейностии

По размер
р
на преддприятията

Индустрия,
2, 20%

Голямо, 2,
2
20%

Образование
, 4, 40%
Търговия,
транспорт,
туризъм и
услуги, 1,
10%

Средно, 2,
20%

Малко, 6,
60%

Държавна
администрацц
ия, 3, 30%

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

Сред КТ
ТД, с коитто са догооворени по--високи раззмери на оотпуска пр
ри смърт в
семей
йството, най
й-голям дял
л заемат КТД
Д в образованието – 40%, следвании от КТД в държавнатаа
адми
инистрация с 30%, инду
устрията с 2 0% и търговвията, трансспорта, туриизма и услуггите, с 10%..
Спорред размера на предпри
иятията, КТ
ТД с договор
рен по-висо
ок размер нна отпуска при
п смърт в
семей
йството са по
п 20% в гол
лемите и срредните пред
дприятия, до
окато в малкките са прео
обладаващи
и
– 60%. На Фиггури 132а, 132б и 1322в са предсставени дан
нните за брроя дни, до
оговорени в
ТД в област Враца към 331.03.2016 г.,
г над минимално устанновения размер в КТ заа
дейсттващите КТ
отпусска при кръводаряване..
Фиг.132
2а,132б,132вв
Д
Договорени
и дни отпуск
к при смърт в семейство
ото над мин
нимално усттановения раазмер в
действащи
ите КТД в об
бласт Врацаа към 31.03.2
2016 г. (брой
й и проценттна визуализзация)
По брой дни

По груупи икономичеески дейности
3 дни

1

8 дни

4 дни

8 дни

О
Образование

По рразмер на пред
дприятията
3 дни
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4 дни

8 дни

1
4

Малко
Д
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адм
министрация

1

4 дни

8

3 дни

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

1

1

1

Търговия,, транспорт,
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В 4/5 от КТД,
К
с които е договоррен по-високк размер на отпуска прии смърт в сеемейството,,
този размер е с 1 ден над минимално уустановенияя в КТ, или между
м
странните е договворено 50%
%
увели
ичение. В останалите
о
2 КТД, с 10% относителен дял всяко, тоззи договореен размер е
съотвветно 4 и 8 дни, или
и 2 и 4 пъъти по-висо
ок от мини
имално устаановения. КТД
К
с тези
и
договворености са
с в образо
ованието (8 дни) и дър
ржавната ад
дминистрацция (4 дни), както и в
малкките предпри
иятия. Сред
дно претеглленият размер на догов
вореният отп
тпуск за кръ
ъводаряванее
над н
нормативно минимално
о установениия е 3.6 дни.

 О
Отпуск за две
д и повеече живи д еца по чл.168, ал.1 от
о КТ
Съгласноо чл.168, ал.1 от КТ, акко е уговореено в КТД, работничкаа или служи
ителка с двее
живи
и деца до 188-годишна възраст има право на двва работни дни
д допълниителен платтен годишен
н
отпусск, а работн
ничка или сл
лужителка с три или по
овече живи деца до 18-ггодишна въ
ъзраст - на 4
работтни дни пллатен отпусск за всякаа календарн
на година. Този вид отпуск е нормативно
н
о
опредделен под условие
у
– даа е уговоренн в КТД, и в такъв случаай според К
КТ е установвен на 2 или
и
4 рабботни дни, в зависимосст от броя ж
живи деца до
о 18-годишн
на възраст. По-долу пааралелно щее
бъдатт представен
ни договорееностите за дните отпусск при 2 и при повече ж
живи деца.
На Фигурри 133а и 13
33б са предсставени дей
йстващите КТД
К
в областт Враца към
м 31.03.20166
г. каато брой и относител
лен проценнтен дял с договорености по члл.168, ал.1 КТ. Нямаа
практтическа разллика в броя договореноостите по оттношение наа 2 и 3 и поввече деца.
Фи
иг.133а,133б
б
Разп
пределение на действащ
щите КТД с договореност относно оотпуска по
чл.1
168, ал.1 КТ
Т в област Вр
раца към 31.03.2016 г.
При 2 живи
и деца

При
и три и повечее живи деца
не; 12; 14%
%

не; 11; 133%

да; 766; 87%
да; 75; 86%
%
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На Фигурри 134а и 13
34б са предсставени дей
йстващите КТД
К
в областт Враца към
м 31.03.20166
г. спооред размерра на договорените дни отпуск по чл.168,
ч
ал.1 КТ.
К
Фи
иг.134а,134б
б
Разп
пределение на действащ
щите КТД с договореност относно оотпуска по
чл.168, ал.1 КТ
Т в област В
Враца към 31.03.2016
3
г.. по брой дооговорени
дни отпу
уск
При 2 живи
и деца

6 дни

2

5 дни

1

4 дни
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и три и повечее живи деца

4

3 дни

0

100

20

30

2

7 дни

1

5 дни

2
70

4 дни

68

2 дни

9 дни

40

50

60

70

0

10

20

30

440

50

60

70

Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

1618 София, ж.к.
ж
„Овча куппел”, ул. „Бор
ряна” №59, бл
л.215А, ет.1, аап.1
тел.: 02/425 375
50; факс: 02/4255 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web:
W
www.nipaa.bg

с. 102/151

В 89.5% от договорееностите в К
КТД за отпу
уск по ч.168
8, ал.1 КТ заа 2 деца стр
раните са сее
спораазумели той
й да бъде в минималния
м
я размер, усстановен в КТ
К – 2 дни. В 8 КТД, или
и 10.5%, е
договворен друг, по-висок раазмер, достиигащ до 6 рааботни дни в два от тяхх. Средно пр
ретегленатаа
стойн
ност на догговорения отпуск
о
за ввсички случ
чаи, в които
о има договвореност, е 2.2 дни, а
средн
но претеглееният размер
р на договорреностите над
н минимал
лния размерр е 4.1 дни. В 93.3% отт
договвореноститее в КТД за отпуск
о
по ч..168, ал.1 КТ
Т за три и повече
п
деца договорени
ият отпуск е
в мин
нималния размер, устан
новен в КТ – 4 дни. В 5 КТД, или
и 6.7%, е догговорен дру
уг, по-високк
размеер, достигащ
щ до 9 работни дни в ддва от тях. Средно
С
преттеглената сто
тойност на договорения
д
я
отпусск за всички
и случаи, в които има ддоговореносст, е 4.2 дни
и, а средно ппретегленияят размер наа
договвореноститее над миним
малния разм
мер е 7 дни.
На Фигурри 135а и 13
35б са предсставени дей
йстващите КТД
К
в областт Враца към
м 31.03.20166
г. с ддоговорености по чл.168
8, ал.1 КТ, рразпределен
ни по групи икономичесски дейности.
Фи
иг.135а,135б
б
йстващите К
КТД с догово
ореност относно отпускка по чл.168
8, ал.1
Разпределление на дей
КТ в област Вр
раца към 31..03.2016 г. по
п групи ико
ономическии дейности
При 2 живи
и деца
да

не
Култуура и Други

При
и три и повечее живи деца

1

да

1
13
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рианта не сее
Разпредеелението на КТД с догооворености по чл.168, ал.1 КТ в ддвата си вар
разли
ичават същеествено, но следва да ссе отбележи
и, че в по-м
малко от ½ от КТД в индустрията
и
а
иматт такава догоовореност.
На Фигурри 136а и 13
36б са предсставени дей
йстващите КТД
К
в областт Враца към
м 31.03.20166
г. с ддоговорености по чл.168
8, ал.1 КТ, рразпределен
ни по форма на собственност.
Фи
иг.136а,136б
б
пределение на действащ
щите КТД с договореност относно оотпуска по
Разп
члл.168, ал.1 КТ
К в област В
Враца към 31.03.2016
3
г. по вид соббственост
При 2 живи
и деца
да

При
и три и повечее живи деца

не

да

3

3

Частен секктор

73

Обществен секктор
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Над 90%
% от действаащите КТД в обществеения сектор имат договворености заа отпуск поо
чл.1668, ал.1 КТ, а в частния сектор те съъставляват ½.
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На Фигурри 137а и 13
37б са предсставени дей
йстващите КТД
К
в областт Враца към
м 31.03.20166
г. с ддоговореноссти по чл.1
168, ал.1 КТ
Т според раазмера на предприятия
п
ята. Няма практическа
п
а
разли
ика в разпрределението на КТД с договорено
ости по чл.1
168, ал.1 КТ
Т в двете хипотези
х
наа
ползвване на праввата съобраззно броя жииви деца.
Фи
иг.137а,137б
б
Разп
пределение на действащ
щите КТД с договореност относно оотпуска по
чл.168, ал.1 КТ в област
о
Врацца към 31.03.2016 г. по размер
р
на прредприятиятта
При 2 живи
и деца
да

При
и три и повечее живи деца
да

не

5

58

Маллко

14
1

Сред
дно

6

5

58

Малко

13

Средно

4

Голяямо

не

7
4

Голям
мо
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с
организациии относно отпуска поо
Договорееностите меежду работоодатели и синдикални
чл.1668, ал.1 вклю
ючват и няк
кои допълниителни клау
узи, като нап
пр. отпуск зза 1 дете, в диапазон
д
отт
1 до 3 работни дни,
д
каквато
о договоренност същесттвува в 7 действащи КТ
ТД в областт Враца към
м
31.033.2016 г., от които 4 в образованиетто и по 1 в държавната
д
администраация, здравееопазванетоо
и търрговията, трранспорта, туризма
т
и ууслугите. В образовани
ието в 5 КТ
ТД, или 8.6%
% от КТД с
договворености по
п чл.168, ал
л.1 в тази гррупа иконом
мическа дей
йност, е догооворено този отпуск даа
се поолзва и за деца
д
над 18--годишна въъзраст, до 25
2 години на
н детето, прри условие,, че е учащ..
Същоо в образоваанието е договорено в 2 КТД и 1 ден
д отпуск допълнителлно за 4 живви деца. В 1
КТД в индустри
ията е догово
орен допълннително 1 ден отпуск заа несемейнии родители, вдовци или
и
осиновители.

 О
Отпуск по чл.319 КТ
Т
Съгласноо чл.319 КТ
Т, работнициите и служи
ителите с тр
райно намаллена работо
оспособностт
50 и над 50 на сто
с имат пр
раво на осноовен платен
н годишен отпуск в раззмер не по-м
малко от 266
работтни дни. Таази специал
лна разпореддба означавва, че за теззи лица осно
новния платеен годишен
н
отпусск с диспоззитивна нор
рма е устанновен на ми
инимум 26 дни.
д
В 51 оот действащ
щите КТД в
обласст Враца към
к
31.03.20
016 г., състтавляващи 58.6% от всички,
в
са договорени
и по-високи
и
размеери на този
и отпуск, като
к
броят ддни над ми
инимално установения
у
я с чл.319 КТ
К основен
н
платеен годишен
н отпуск е от
о 2 дни доо 12 дни заа тази категория работнници и служители. Наа
Фигур
ури 138а и 138б е показаано тяхнотоо разпределеение.
Фи
иг.138а,138б
б
Разп
пределение на действащ
щите КТД с договорено
ост за по-виссок размер
на отпусска по чл.31 9 КТ в облааст Враца къ
ъм 31.03.20116 г.
Бррой и относит
телен дял

Бр
рой дни над мин
нимално устанновените по члл.319 КТ
1

12 дни

не, 36,
411%
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8 дни
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Средно претегленат
п
та стойност на размераа на дните, договорени
д
в условиятта на чл.3199
КТ, над миним
мално опред
деления плаатен основеен отпуск, е 6.7 дни. За разлик
ка от други
и
договворености относно
о
отп
пуските, в ккоито разпределението на действаащите КТД показва, чее
най-м
много КТД с постигнаати договореености над минимално
о установенните има в основата
о
наа
диапазона, т.е. непосредсттвено следд определен
ния миниму
ум, при оттпуска по чл.319 КТ
Т
разпрределениетоо е различно
о. Най-голям
м е броят наа КТД с дого
оворен разм
мер на отпуск от 34 дни,,
или 2/3 от тези, с които е догговорен разм
мер на отпу
уска по чл.31
19 КТ над м
минимално установения
у
я
размеер. Странитте са договор
рили 8 дни в повече за този
т
отпуск
к.
На Фигурри 139а, 139
9б и 139в е показано раазпределени
ието на дейсстващите КТ
ТД в областт
Врац
ца към 31.003.2016 г., с които саа договорен
ни размери
и на отпускка по чл.319 КТ над
д
мини
имално устаановения по
п групи иикономическки дейности
и, вид соббственост и съобразноо
размеера на предп
приятията.
Фиг.139
9а,139б,139вв
Догговорени дни отпуск по
о чл.319 КТ над минимаално установ
вения размеер в действаащите КТД
в област Враца към 31.0 3.2016 г. (бр
рой и процентна визуаллизация)
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В групи
ите икономически деййности като
о търговия, транспортт, туризъм и услуги,,
държ
жавна админ
нистрация и култура, нняма КТД с постигната договореноост за по-ви
исок размерр
на оттпуска по члл.319 КТ. Всички
В
КТД в селското стопанство
о имат постиигната договореност заа
по-ви
исок размерр на този отп
пуск, както и 84% от теези в образов
ванието, 1/3 в индустрията и 26.7%
%
в здрравеопазването. Само в 1 КТД от ччастния секктор странитте са договоорили по-ви
исок размерр
на оттпуска по члл.319 КТ, а според
с
разм
мера на пред
дприятията най-голям
н
дяял имат КТД
Д в малкитее
предп
приятия – 84.3%,
8
следввани от среддните – 13.7
7% и големите с 2%. Н
На Фигури 140а,
1
140б и
140в е показано разпределен
нието на КТ
ТД с догово
орени дни наа отпуска поо чл.319 КТ
Т в диапазон
н
мо средно претегленият
п
т размер надд минималн
но установен
ния.
спрям
Фиг.140
0а,140б,140вв
Действащи
и КТД в обл
ласт Враца ккъм 31.03.20
016 г. с дого
овореност в диапазон сп
прямо
средната стойност
с
на договорениия над мини
ималния отпу
уск по чл.3119 КТ в брой
й дни
По гру
рупи икономичеески дейности
и
до 7 дни
и

до 7 днии
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Действащ
щи КТД с договоренос
д
сти над среедно претегл
леният разм
мер от 6.7 (7)
( дни имаа
само в образован
нието, където те са прееобладаващаата част – над
н 83%, в ообщественияя сектор и в
малкките и средни предприяттия, където също състаавляват повеече от 50 на сто.

 О
Отпуск за синдикалн
с
на дейностт по чл.159
9 КТ
Съгласноо чл.159 КТ
Т, за осъщеествяване наа синдикалн
на дейност нещатните членове наа
центррални, отрааслови и теериториалнии ръководсства на син
ндикалните организаци
ии, както и
нещаатните председатели наа синдикалнните ръковод
дства в пред
дприятията,, имат право на платен
н
отпусск в размери
и, установен
ни в КТД, ноо не по-малко от 25 часса за една каалендарна го
одина.
Такива договореност
д
ти присъствват в 71 дого
овора, или в 81.6% от К
КТД. На Фи
игури 141а и
141б е показано разпределеението на деействащите КТД в облааст Враца къъм 31.03.201
16 г. според
д
наличчието на договоренос
д
т по чл.1599 КТ, както и тяхнотто разпредел
еление съоб
бразно брояя
договворени часоове отпуск заа синдикалнна дейност.
Фи
иг.141а,141б
б
Р
Разпределен
ние на дейсттващите КТД
Д с договореност за отппуска за
си
индикална дейност
д
по ччл.159 КТ в област Врац
ца към 31.033.2016 г.
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телен дял
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Източник: База данни за КТД
Д и КТС на НИПА
А

На Фигур
ури 142а, 14
42б и 142вв е представвено разпрееделението на действаащите КТД,,
спореед наличиетто или отсъствието на договореност за отпуск
к за синдиккална дейносст по групи
и
икономически дейности, вид на собствееността на предприятие
п
ето и неговиият размер.
Фиг.142
2а,142б,142вв
щи КТД в обл
ласт Враца ккъм 31.03.2016 г. спореед наличие иили отсъствие на
Действащ
догооворености за
з отпуск поо чл.159 КТ (брой и про
оцентна визууализация)
По гру
рупи икономичеески дейности
и
да

По вид собст
твеност
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Единствеено в търго
овията, траанспорта, ту
уризма и услугите
у
ням
яма КТД с постигнатаа
договвореност за отпуск по чл.159 КТ. Всички КТ
ТД в култураата имат поостигната до
оговореностт
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за тоози отпуск, както и ½ и повече отт КТД в осттаналите гру
упи иконом
мически дей
йности, катоо
най-гголям е прроцентът в образованиието – 96%
%, в държав
вната адмиинистрация – 83.3% и
здраввеопазванетто - 1/3 от дей
йстващите К
КТД. Повеч
че от ½ от деействащите КТД, разпр
ределени поо
сектоори в зависи
имост от соб
бствеността на предпри
иятията в област Враца към 31.03.2016 г., иматт
пости
игната догоовореност относно отпууска по чл.159 КТ, катто в общесттвения секттор техниятт
проц
цент е 83.8%
%, а в частн
ния – 57.1% . Според раазмера на пр
редприятият
ята най-голяям дял иматт
КТД с постигнаата договореност за оттпуска за си
индикална дейност
д
в м
малките преедприятия –
88.9%
%, следвани
и от големитте – 75% и срредните с 60
0%.
На Фигурри 143а, 143б и 143в е показано разпределен
р
ието на КТД
ТД с договор
рени часовее
на отпуска по чл.159 КТ в диапазо н спрямо средно
с
претегления раазмер над минималноо
устан
новения. Срредно претегглената стоййност на догговорените часове
ч
отпууск е 60.9 чааса, а за тези
и
от КТ
ТД, в коитоо договорени
ият размер е по-висок от минимал
лно установвения в чл.159 КТ, тази
и
стойн
ност е 62.5 часа.
ч
3а,143б,143вв
Фиг.143
Д
Действащи
КТД
К
в областт Враца към
м 31.03.2016
6 г. с договорреност в
ди
иапазон спряямо среднатта стойност на договореения над миинимално
установвения отпускк по чл.159 КТ
По гру
рупи икономичеески дейности
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над 62 часа

до 62 ччаса
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Здравееопазване

По вид собст
твеност

3

1

3

1

2

3

Обществвен
секторр

11

46

Средно

4

8

Голямо

1

2

53

1
0% 20% 440% 60% 80% 100%

7

Малко

0% 20% 40% 60%
6
80% 100%

0%
%

20%

40%

60
0%

80% 100%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Действащ
щите КТД с по-висок р азмер от ми
инимално усстановения в чл.159 КТ
Т от 25 часа,,
над ссредно преттегленият размер от 622 часа, са 56, и съставл
ляват 82.4%
%, като са групирани
г
в
образзованието – 100%, в индустрия
ията – 60%
%, в здравееопазванетоо – ½ и държавнатаа
адми
инистрация – 25%. Кактто според виида на собсттвеността, така и по раззмер на пред
дприятията,,
КТД с договорености относно размеера на отпу
уска по чл.159 КТ в ддиапазона над средноо
претееглената стоойност, са по-голямата
п
а част. В об
бществения сектор те ссъставляватт 82.8%, а в
частн
ния – 75%,, т.е. са пр
риблизителнно еднакъв процент. В КТД на средните и големитее
предп
приятия КТ
ТД с договор
рености надд минималн
но установен
ния размер в по-високи
ия диапазон
н
са поо 2/3, в при малките
м
пред
дприятия саа доминиращ
щи – 86.8%.

 О
Отпуск за обучение
о
- средно ил
ли висше образовани
о
ие, по чл.1169 и чл.17
70 КТ
Съгласноо чл.169 и чл.170
ч
КТ, рработник или служитеел, който уччи в средно или висшее
училище без отккъсване от производств
п
вото със съгл
ласието на работодател
р
ля, има правво на платен
н
отпусск в размер 25 работни дни за всякка учебна година.
1
е преддставено раззпределениеето на дейсттващите КТ
ТД в областт
На Фигурри 144а и 144б
Врац
ца според наличието
н
или
и
отсъстввието на по
остигната договоренос
д
ст относно отпуска заа
обучение по ред
да на чл.169
9 и чл.170 К
КТ. Действащ
щите към 31.03.2016 г. в област Враца КТД с
пости
игната догоовореност заа отпуск за ообучение съ
ъставляват малко
м
под 22/3 от всички
и, като този
и
отпусск е договоорен в КТД от всички ггрупи икономически дейности. Даанните покаазват, че поо
групи
и икономи
ически дейн
ности в сеелското сто
опанство 100%
1
от К
КТД съдърж
жат такаваа
договвореност, в образовани
ието те са 94%, следввани от кул
лтурата с 550%. В инд
дустрията и
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1
търгоовията, тран
нспорта, ту
уризма и усслугите те съставляват
с
/3, а най-м
малко с в държавнатаа
адми
инистрация – 16.7% и зд
дравеопазваането – 13.3
иг.144а,144б
б
Фи
Разп
пределение на
н действащ
щите КТД с договоренос
д
ст за отпускк по чл. 169
и чл.
ч 170 КТ в област Врааца към 31.0
03.2016 г.
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да

не

1

Култура
а и Други
не, 30, 34%

1

2

Здравеопазване

13

1

Държавна админи
истрация
Търговия, тр
ранспорт,…

5
1

2

3

Ин
ндустрия
да, 57, 66%

3

47

Образование

6
2

Селско сто
опанство
0%

20%

40%

60%

80% 100%
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Д и КТС на НИПА
А

На Фигурри 145а, 145б и 145в е визуализир
рано разпрееделението нна действащ
щите КТД в
обласст Враца къ
ъм 31.03.2016 г., които ссъдържат до
оговореностти за отпускк за обучени
ие по чл.1699
и чл.170 КТ по групи
г
иконо
омически деййности, вид
д на собствен
ността и раззмер на пред
дприятията.
Фиг.145
5а,145б,145вв
Разпред
деление на ддействащитее КТД в обл
ласт Враца ккъм
31.03.2016
6 г., съдържаащи договор
реност по чл
л.169 и чл.1770 КТ
По гру
рупи икономичеески дейности
и
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Други, 1,
2%
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А

Преоблад
даващата чааст от КТД с постигнаати договореености за оттпуск за обу
учение са в
образзованието – 82.5%, катто относитеелният дял на КТД във
в всяка еднна от останаалите групи
и
икономически дейности е под 5%. В чаастния секто
ор има само 1 КТД с дооговореност по чл.169 и
чл. 170 КТ, а осттаналите са в общественния сектор – 98.2%. КТ
ТД с договоррен отпуск за
з обучениее
състаавляват 84.22% в малки
ите предприиятия, съоттветно 10.5%
% в средниите и 5.3% в големитее
предп
приятия.
д
стите по отнношение наа работнотоо
На основвата на преедставените данни за договоренос
време и отпуски
ите в действващите КТД
Д в област Враца
В
към 31.03.2016 г.., могат да се направятт
следн
ните изводи
и:
 Договворености по отношеение на продължител
п
лността наа работното
о време в
предп
приятието и форми
и на оргаанизация на
н
работн
ното времее извън нормалнатаа
продължителносст се съдъ
ържат в ооколо 40% от КТД. Тези форрми се съ
ъгласуват с
предсставителитее на работниците и слуужителите, както е уреедено в чл. 107з, чл. 136, чл. 137,,
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чл.138, чл.139 и чл.142 КТ, също така и в чл.7 и чл. 8 от Наредбата за работното време,
почивките и отпуските. Договореностите се срещат във всички групи икономически дейности,
най-често в селското стопанство, индустрията, здравеопазването и държавната администрация,
както и в обществения сектор и малките предприятия. В действащите КТД в област Враца към
31.03.2016 г. са договорени условията за прилагане на сумирано работно време (45% от КТД),
намалено работно време (40%), непълно работно време (31%), удължено работно време (23%),
работа от разстояние (3%);
 Договорен е по-благоприятен размер спрямо нормативния минимум от 20 дни платен
годишен отпуск, установен с чл.155 КТ, в около 75% от КТД. Средният договорен по-висок
размер на отпуска е 27 дни, или с 35% повече от минималната стойност. В две от групите
икономически дейности има договорен по-висок размер - над 27 дни – образование и
здравеопазване. Следва да се има предвид, че в посочените дейности за някои групи персонал –
учители, възпитатели, социални работници, се прилага удължен отпуск от 36 дни, съгласно
нормативната уредба и отрасловия/браншови КТД. С КТД страните често са договорили повисок отпуск и за останалия персонал в здравеопазването и образованието. Основният платен
годишен отпуск в една част от действащите КТД се обвързва с годините трудов стаж на
отделния работник или служител, като по-висок размер има определен за по-дълъг
професионален опит. Най-често такива договорености присъстват в здравеопазването (32%) и
индустрията (26%), по-често в обществения сектор, и в малките и средни предприятия;
 Договорен е по-благоприятен размер на удължения платен годишен отпуск, полагаем
за някои категории персонал, съгласно НРВПО в 64% от КТД. Този вид отпуск е договорен в
КТД от дейностите образование (94%), култура (50%), здравеопазване (40%), търговия,
транспорт, туризъм и услуги (30%), и в индустрия (11%);
 Договорен е по-благоприятен размер на допълнителния платен годишен отпуск за
работа при специфични условия на труд (13%) и ненормиран работен ден (40%), съгласно
чл.156 КТ. По-често този вид допълнителен отпуск се среща в здравеопазването (47%),
индустрията (33%) и образованието (2%). Средният договорен по-висок размер е 8.4 дни, което
е с около 68% повече от нормативния минимум от 5 дни. Най-голям договорен по-висок размер
има в здравеопазването, в обществения сектор и в малките предприятия.
 По-благоприятен размер на допълнителния отпуск за ненормиран работен ден има в
6 от 7-те групи икономически дейности. По-често отпуск за ненормиран работен ден има в КТД
от дейностите образование и здравеопазване, както и в малките и средни предприятия от
обществения сектор;
 По-благоприятен размер на отпуска за граждански, обществени и други задължения
по чл.157, т.1-3 КТ има определен в 10% от КТД. Средно претегленият размер на
договореностите е 3.6 дни за сключване на граждански брак, 3.7 дни за кръводаряване и 3.6 дни
при смърт в семейството, което представлява увеличение с 80% над нормативния минимум от 2
дни. Договорен по-висок размер за брак има в дейностите селско стопанство (100%), търговия,
транспорт, туризъм и услуги (33%), както и в обществения сектор. Най-често по-висок размер
на отпуска при кръводаряване и отпуска при смърт в семейството има определен в дейностите
държавна администрация (50%), търговия, транспорт, туризъм и услуги (33%) и индустрия
(22%);
 По-благоприятен размер на отпуска по чл.168 КТ за 2 и повече живи деца до 18
годишна възраст, има договорен съответно в 10% и в 6% от КТД. Средният размер на
договорения над минимално установения отпуск за 2 живи деца е 2.2 дни, или с 10% по-висок
размер от нормативния минимум от 2 дни, съответно за 3 и повече деца той е 4.2 дни, или с 5%
над нормативния минимум от 4 дни. В някои случаи страните разширяват обхвата на този
отпуск, като определят отпуск за едно дете (8%), отпуск за учащ се до 25 годишна възраст (5%),
отпуск за 4 деца (2%), отпуск за несемейни родители, вдовци или осиновители (1%).
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 По-благоприятен размер на отпуска по чл.319 КТ има договорен в 59% от КТД, като
средният договорен по-висок размер е 6.6 дни спрямо 26 дни нормативен минимум или над
25% увеличение. Договореностите за по-висок размер на този отпуск има в селското стопанство
(100%), образованието (84%), индустрия (33%) и здравеопазване (26%), по-често в обществения
сектор и малките средни предприятия;
 По-благоприятен размер на отпуска за синдикална дейност по чл.159 КТ е договорен
в 78% от КТД. Средният претеглен размер е 62.5 часа годишно спрямо нормативния минимум
от 25 часа или 2.5 пъти увеличение. Най-висок размер - над 62 часа, се среща по-често в
образованието, индустрията и здравеопазването, без значение от сектора и големината на
предприятието;
 Отпуск за обучение – средно или висше образование по чл.169 и 170 КТ има
договорен в 66% от КТ, в дейностите образование (94%), култура (50%), индустрия (33%),
търговия, транспорт, туризъм и услуги (33%), държавна администрация (17%), здравеопазване
(13%). По-често в обществения сектор, без значение от големината на предприятията;
В раздел „Работно време, почивки и отпуски“, в над 65% от КТД са договорени поблагоприятни условия, свързани с основен платен годишен отпуск, удължен платен годишен
отпуск, отпуск за синдикална дейност и отпуск за обучение за придобиване на образователна
степен. Близо 50% от КТД съдържат по-благоприятни условия за основен платен годишен
отпуск при трайно намалена трудоспособност, допълнителен отпуск за специфични условия на
труд и ненормиран работен ден, както и за форми на заетост извън нормалната
продължителност на работното време. Около 10% от КТД съдържат по-високи размери на
отпуските за изпълнение на граждански задължения, както и за 2 и повече деца до 18 годишна
възраст. Повече договорености присъстват в действащите КТД на предприятията от групите
икономически дейности образование, здравеопазване и индустрия, в сравнение с дейностите
селско стопанство, държавна администрация, търговия, транспорт, туризъм, и услуги, култура и
други. По-благоприятни условия, свързани с организацията на работното време и отпуските
присъстват в над половината от КТД от обществения сектор, както и предимно в малките и
средни предприятия.
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5. Обезщетения
В тази чааст от анали
иза предметт на разглеж
ждане са договореностиите между страните
с
поо
дейсттващите КТ
ТД в област Враца
В
към 331.03.2016 г.
г относно об
безщетениятта при прек
кратяване наа
трудоовото правооотношение. Тези договворености имат
и
количеествен изразз и в КТ са определени
и
норм
мативно техн
ните миним
мални размерри. Договор
реностите между
м
странните по КТД
Д се отнасятт
до слледните видоове обезщеттения:
 п
при прекратяяване на тру
удовото праавоотношени
ие на основаание чл.222,, ал.1 КТ;
 п
при прекратяяване на тру
удовото праавоотношени
ие по болестт на основанние чл.222, ал.2
а КТ;
 п
при прекраттяване на тр
рудовото прравоотношен
ние, след каато работниикът или сл
лужителят е
п
придобил прраво на пенссия за осигуурителен стаж и възрасст на основаание чл.222, ал.3 КТ заа
ттрудов стаж до 10 г.;
 п
при прекраттяване на тр
рудовото прравоотношен
ние, след каато работниикът или сл
лужителят е
п
придобил прраво на пенссия за осигуурителен стаж и възрасст на основаание чл.222, ал.3 КТ заа
ттрудов стаж над 10 г.;
 п
при прекратяяване на тру
удовия дого вор по иниц
циатива на работодател
р
ля по чл.331 КТ.
 Д
Договорени
и обезщетеения при прекратяв
ване на трудовото
т
ошение наа
правоотно
ооснование чл.222,
ч
ал.1 КТ
Съгласноо чл.222, ал
л.1 КТ, при уволнение поради опр
ределените ооснования, работникътт
или служителятт има право
о на обезщеетение от работодател
р
ля. Обезщеттението е в размер наа
брутн
ното му труудово възнааграждение за времето
о, през коетто е останалл без работта, но за нее
повечче от 1 меесец. С актт на МС, с КТД или с трудовия
я договор може да се предвиди
и
обезщ
щетение за по-дълъг срок.
с
Ако в този срок работникът или служ
жителят е постъпил
п
наа
работта с по-нискко трудово възнагражде
в
ение, той им
ма право на разликата
р
заа същия сро
ок.
Такива договорености присъсстват в 42
2 договора,, което прредставлява 48.2% отт
дейсттващите КТ
ТД в областт Враца към
м 31.03.2016 г. На Фигури 146а и 146б са представени
п
и
разпрределениятаа на КТД по относителеен дял и по групи
г
иконо
омически деейности.
Фи
иг.246а,146б
б
Дялл на действащ
щи КТД с ддоговорено по-високо
п
об
безщетение по чл.222,
алл.1 КТ и разп
пределение по групи иккономическ
ки дейности в област
Враца къ
ъм 31.03.20116 г. (брой и процентнаа визуализацция)
Б
Брой
и относит
телен дял

По груупи икономичеески дейности
да

да;; 42;
488%

не; 45;
52%

не

0% 20% 40% 60% 80%
8
100%

1

Култу
ура и Други
Здра
авеопазване

36

Образование
О
Държавна адм
министрация

1
13

2

14
5

1

Търговия, транспорт,…

3

Индустрия

9

Селско стопанство

2

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Всички действащи КТД в селлското стоп
панство имаат договорееност за по
о-високо отт
мини
ималното об
безщетение по чл.2222, ал.1, кактто и 73% от КТД в образовани
ието и ½ в
култуурата. В държавната ад
дминистрацция и здравееопазването
о тези КТД съставляватт съответноо
16.7%
% и 13.3%, а в индустри
ията и търгоовията, тран
нспорта, туризма и услуугите всички
и КТД са наа
равни
ището на ми
инималния размер,
р
устаановен в КТ
Т.
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На Фигур
ури 147а и 147б
1
са преедставени данни
д
за КТ
ТД с договоорено обезщ
щетение над
д
мини
ималния раазмер по чл.222,
ч
ал.11 КТ по групи
г
икон
номически ссектори и размер наа
предп
приятията. Всички КТ
ТД с договоорен размер
р на обезщ
щетението ннад минимаалното са в
общеествения секктор.
Фи
иг.147а,147б
б
Структура на дейсстващите КТ
ТД с догово
орености над
д минималнния размер на
н
о
обезщетени
е по чл.222,, ал.1 КТ в област
о
Враца към 31.03..2016 г.
По гррупи икономичеески дейностии
Селско
стопанство;
2; 5%

По размер
р
на преддприятията

Държавна
администрац
ия; 1; 2%

мал
лко; 38;
90%
9

Култура и
Други; 1; 2%
Обраазование
; 366; 86%

Здравеопазв
ане; 2; 5%
средно; 4;
10%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Само в един
е
КТД е договоренно обезщетеение по чл..222, ал.1 заа период отт 3 месеца..
Среддният размерр на договореното над минимума по ч.222, ал
л.1 КТ обезщ
щетение е 2.02
2
месеца,,
съотвветно БТВ, т.е. в почти половинатаа от действаащите КТД в област Врраца към 31..03.2016 г. е
договворено обеззщетение пр
ри прекратявване на труд
довото прав
воотношениие на основаание чл.222,,
ал.1 К
КТ два пъти
и по-голямо от норматиивния миним
мум.
 Д
Договорени
и обезщетен
ния при пр
рекратяванее на трудов
вото правооотношениее по болестт
н
на основани
ие чл.222, ал
л.2 КТ
Съгласноо чл.222, ал
л.2 КТ, прри прекратяяване на трудовото прравоотношен
ние поради
и
болесст (чл.325, ал.1, т.9 и чл.327, ал.1, т.1) работникът
р
или служ
жителят имаа право наа
обезщ
щетение от работодатееля в размерр на брутно
ото му труд
дово възнагрраждение за срок от 2
месец
ца, ако има най-малко 5 години тррудов стаж и през посл
ледните 5 гоодини трудо
ов стаж не е
получил обезщеттение на същ
щото основаание.
В 22 дей
йстващи КТ
ТД в област Враца към
м 31.03.2016 г., което съъставлява относителен
о
н
д
ппо-висок раззмер на обеззщетението по чл.222, ал.2 КТ. Наа
дял оот 25.3% от всички, е договорен
Фигур
ура 148 е преедставено разпределениието на тези
и КТД като брой
б
и отноосителен дял
л.
Фиг.1488
Дялл на действащ
щи КТД с ддоговорено по-високо
п
об
безщетение по чл.222,
ал.2 КТ в оббласт Врацаа към 31.03.2
2016 г.

не; 65;
75%
д
да; 22;
25%

А
Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
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По-високк от миним
мално устанновения разм
мер на обезщетениетоо по чл.222,, ал.2 КТ е
договворен в 5 от 7-те групи
г
иконномически дейности, като в сеелското сто
опанство и
здраввеопазванетто липсват действащи
д
К
КТД с такаваа договорен
ност. В държ
жавната адм
министрацияя
КТД с по-високк размер наа договоренностите са 100%, в тъ
ърговията, ттранспорта, туризма и
2
1
услуггите – /3, в културатаа – ½. В инндустрията те са /3 , а в образовванието - 1/5 от всички
и
дейсттващи КТД
Д в област Враца
В
към 31.03.2016 г. На Фиггури 148а и 148б са представени
п
и
дейсттващите КТ
ТД, с които е договоренн по-висок размер на обезщетението
то по чл.222, ал.2 КТ поо
размеер на договоореното обеезщетение и по групи иккономическ
ки дейности..
иг.148а,148б
б
Фи
Структтура на дейсстващите КТ
ТД с договорености отн
носно по-виссок размер на
н
обезщ
щетението по чл.222, алл.2 КТ в облааст Враца къ
ъм 31.03.20 16 г. (брой и
прооцентна визу
уализация)
По размерр на договорен
ното обезщет ение

По груупи икономичеески дейности
да
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Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Договореените по-ви
исоки от н ормативно установени
ия размери на обезщеетението поо
чл.2222, ал.2 КТ са в диапаззона от 2.2 до 7 месеч
чни брутни трудови въззнаграждени
ия (МБТВ)..
Най-гголям е брооят на действащите КТД
Д – 36.4%, с които този
и размер е оппределен наа 2.2 МБТВ,,
а в 4..5% от тях този
т
размер е 7 МБТВ. Н
На Фигури 149а, 149б и 149в е покказано разпр
ределениетоо
на КТ
ТД с договоорен по-виссок размер нна обезщетеението по гр
рупи иконом
мически дей
йности, вид
д
на сообственосттаа и размер на
н предприяятието.
Фиг.149
9а,149б,149вв
Структтура на дейсстващите КТ
ТД с договорености отн
носно по-виссок размер на
н
об
безщетениетто по чл.2222, ал.2 КТ в област Врац
ца към 31.033.2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и
Индуустри
я; 3;; 14%

Търговия,
транспорт
, туризъм
и услуги;
2; 9%

По вид собст
твеност

По рразмер на пред
дприятията

Държ
жавн
а
админист
я; 6;
рация
27%
%

средно;
3; 14%

голлямо;
2; 10%

Обществ
ен
сектор;
20; 91%

Култура и
Други; 1;
5%

Образова
ние; 10;
45%

Частен
сектор;
2; 9%

малко;
16; 76%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Най-голяям е броят на
н КТД, с кооито са дого
оворени по-високи разм
мери на обеезщетениетоо
по члл.222, ал.2 КТ
К в образо
ованието (455.5%) и държавната адм
министрациия (27.3%), а най-малъкк
дял ззаемат КТД
Д в култураата (4.5%), търговиятаа, транспортта, туризмаа и услугитте (9.1%) и
индуустрията (13.6%) В общ
ществения сеектор тези КТД
К
са 90.9
9%, а в часттния – 9.1%. В малкитее
предп
приятия КТ
ТД с по-висо
ок размер наа договорен
ностите по чл.222,
ч
ал.2 КТ съставл
ляват 76.2%,,
в среедните – 14.33%, и в голеемите – 9.5%
%.
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Средно претегленат
п
а стойност нна договореените с дейсстващите КТ
ТД в областт Враца към
м
31.033.2016 г. по--високи разм
мери от норрмативно ми
инимално усстановения е 3.0. На Фигури
Ф
150а,
150б и 150в е пооказана стру
уктурата на договорени
ите в по-виссок размер ообезщетенияя по чл.222,,
ал.1 К
КТ в диапаззон под и над
н средно ппретегленатаа стойност по
п групи иккономически
и дейности,,
вид н
на собственоостта и разм
мер на предпприятията.
Фиг.150
0а,150б,150вв
Структуура на дейсттващите КТД
Д с договор
рености под и над среднно претеглен
ния
размерр на обезщеттението по ччл.222, ал.2 КТ в областт Враца към
м 31.03.2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и
до 3 МБ
БТВ
над 3 М
МБТВ

По вид собст
твеност

По рразмер на пред
дприятията
до 3 М
МБТВ
над 3 М
МБТВ

до 3 М
МБТВ
над 3 М
МБТВ

1

Култура и Други

10

Обраазование
Държ
жавна
админи
истрация

5

Часттен
секто
тор

1

Тъ
ърговия,
траанспорт,…

2

Ин
ндустрия

3
0% 20% 40%
% 60% 80%100%

Обществвен
секторр

17

14

Малко

2

2

Средно

2

2

Голямо

1

1

3

0% 20% 40% 60
0% 80% 100%

0%
%

20%

40%

60
0%

80% 100%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Действащ
щите КТД с договорееност под средно преетегленият размер (3 МБТВ) заа
обезщ
щетението по
п чл.222, ал.2
а
КТ са изцяло тези
и в образов
ванието и тъърговията, транспорта,
т
,
туриззма и услуггите, както и 83.3% оот КТД в дъ
ържавната администраация. В инд
дустрията и
култуурата, договвореност за над среднияят претеглен
н размер на обезщетениието по чл.2
222, ал.2 КТ
Т
от п
повече от 3 МБТВ присъства във всичкки КТД с договорен по-висок размер наа
обезщ
щетението, както и в 1 КТД
К
(16.7%
%) в държавн
ната админи
истрация. Вссички КТД с договорен
н
по-ви
исок размерр на обезщ
щетението ппо чл.222, ал.1 КТ в частния ссектор са над
н
средноо
претееглената стойност, док
като в общеествения сеектор те съсставляват 1 5%, срещу 85% под 3
МБТ
ТВ. При голлемите и средните
с
прредприятия под и над
д средно ппретегления размер наа
обезщ
щетението по
п чл.222, ал
л.1 КТ са пооловината КТД,
К
докато
о при малкиите това съотношение е
87.5%
% към 12.5%
%.
 Д
Договорени
и обезщетен
ния при пр
рекратяванее на трудов
вото правооотношениее след катоо
р
работникътт или служ
жителят е п
придобил право
п
на пенсия
п
за оосигурител
лен стаж и
в
възраст на основание
о
чл.222,
ч
ал.33 КТ (за тру
удов стаж до 10 г. и надд 10 г.)
Съгласноо чл.222, ал
л.3 КТ, при прекратяваане на трудовото правооотношениее, след катоо
работтникът или
и служителяят е придоббил право на пенсия за осигуриттелен стаж и възраст,,
незаввисимо от основанието за прекратяяването, той
й има право на обезщеттение от работодателя в
размеер на брутн
ното му тру
удово възнааграждение за срок от 2 месеца. Ако работтникът или
и
служ
жителят е работил
р
при
и същия рааботодател през послеедните 10 ггодини, той
й има правоо
на оббезщетение от работодаателя в разм
мер на брутн
ното му тру
удово възнагграждение за
з срок от 6
месец
ца. Съгласн
но чл.228, ал
л.2 КТ размеерите на обеезщетениятаа по чл.222 ссе прилагатт, доколкотоо
в актт на Минисстерския съ
ъвет, в колеективен тру
удов догово
ор или в тррудовия догговор не саа
предввидени по-гголеми разм
мери.
На Фигурри 151а и 15
52б е предсттавено разпр
ределението
о на действаащите към 31.03.2016 г..
КТД в област Враца,
В
които съдържатт договорен
ности по чл.222, ал.3 К
КТ и в дветте хипотези
и
относсно размераа на обезщеетението в зависимостт от трудови
ия стаж. Дооговореностт по чл.222,,
ал.3 за по-високк от минимаално устаноовения норм
мативно разм
мер на обеззщетението при трудовв
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стаж до 10 годи
ини се съдъ
ържа в 9.2%
% от КТД, докато при условието за наличиее на над 100
годин
ни трудов сттаж при същ
щия работоддател, договвореност за по-висок
п
раз
азмер на обеезщетениетоо
присъ
ъства в 7 пъ
ъти по-голям
м брой КТД – 64.4%.
Фи
иг.151а,151б
б
Брой и относителен
о
н дял на дейсстващите КТ
ТД с догово
орености отнносно по-ви
исок
размеер на обезщ
щетението поо чл.222, ал..3 в област Враца
В
към 331.03.2016 г..
Над 10 го
одини трудов сстаж при същ
щия
работодат
тел

Доо 10 години тру
рудов стаж

не; 79;
91%

да; 56;
64%
не; 31;;
36%

да; 8; 9%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

На Фигурри 152а и 152б
1
е преддставено раззпределениеето на дейсттващите КТ
ТД в областт
Врац
ца към 31.033.2016 г. спо
оред наличиието или отссъствието наа договоренности относн
но по-високк
размеер на обеззщетението по чл.2222, ал.3 в зависимостт от трудоовия стаж, по групи
и
икономически дейности.
иг.152а,152б
б
Фи
ТД с договорености отн
носно по-виссок размер на
н
Структтура на дейсстващите КТ
обезщетението по
п чл.222, ал
ал.3 в областт Враца към 31.03.2016 г. по групи
икономи
ически дейноости (брой и процентнаа визуализацция)
Над 10 го
одини трудов сстаж при същ
щия
работодат
тел

Доо 10 години тру
рудов стаж
да

не
Култура и Други

да

2

Образзование

1

Държавна админисстрация

1

11

7

20%

40%

3

5

Индустрия
И

4
2

Селско стопанство
с
60%

80%

100%

7

3

Търговия, транспорт,
т
…

2
0%

3

Държавна адми
инистрация

3
2

Инддустрия

10
43

Об
бразование

5

Селско стоп
панство

5

Здрав
веопазване

49

Търговия, траанспорт,…

2

Култур
ра и Други

4

Здравеоп
пазване

не

0%

20%
%

40%

60%

80%
% 100%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

По-голям
м размер на договореноото обезщеттение по чл.222, ал.3 КТ
Т за трудовв стаж до 100
г. сее съдържа в действащ
щите КТД в здравео
опазването (26.7%), инндустрията (22.2%) и
държ
жавната администрацияя (16.7%), каато този отн
носителен дял
д е най-ниисък в образзованието –
2%. Р
Разпределен
нието на дей
йстващите К
КТД с договвореното об
безщетение в по-висок размер при
и
случааи на над 100 години тр
рудов стаж ппри същия работодател
р
л по чл.222, ал.3 КТ е различно
р
поо
групи
и икономич
чески дейноссти. Най-голлям е относсителният дя
ял на тези К
КТД в образзованието –
86%, индустрияята – 55.5%
%, и държаввната админ
нистрация и здравеопаазването, къ
ъдето ½ отт
дейсттващите КТ
ТД съдържатт договоренност за по-висок размер
рна обезщеттението по чл.222,
ч
ал.33
при ттрудов стаж
ж над 10 годи
ини при същ
щия работод
дател.
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На Фигурри 153а и 153б
1
е преддставено раззпределениеето на дейсттващите КТ
ТД в областт
Врац
ца към 31.033.2016 г. спо
оред наличиието или отссъствието наа договоренности относн
но по-високк
размеер на обезщ
щетението по чл.222, ал.3 в зави
исимост отт трудовия стаж, спор
ред вида наа
собсттвеността наа предприяттията.
Фи
иг.153а,153б
б
Структтура на дейсстващите КТ
ТД с договорености отн
носно по-виссок размер на
н
обезщетен
нието по чл.222, ал.3 в област Врац
ца към 31.03
3.2016 г. по вид собствееност
Над 10 го
одини трудов сстаж при същ
щия
работодат
тел

Доо 10 години тру
рудов стаж
Обществеен
сектор; 77;
87%

Обществен
сектор; 54;
96%

Частен
сектор; 1;
13%

Частен
сектор; 2; 4%
4

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Действащ
щите към 31.03.2016 гг. в област Враца КТД
Д с договореен по-висок
к размер наа
обезщ
щетението по
п чл.222, ал
л.3 до 10 го дини трудов стаж в часстния секторр съставляват по-високк
проц
цент от тези, в които е договорен ппо-висок раазмер при уссловията наа над 10 год
дини трудовв
стаж при същия работодател
л.
1
е преддставено раззпределениеето на дейсттващите КТ
ТД в областт
На Фигурри 154а и 154б
ца към 31.033.2016 г. спо
оред наличиието или отссъствието наа договоренности относн
но по-високк
Врац
размеер на обезщ
щетението по
п чл.222, аал.3 в зависсимост от трудовия
т
стааж, според размера наа
предп
приятията.
иг.154а,154б
б
Фи
Струуктура на деействащите КТД с договворености относно
о
по-в
висок размеер на обезщеетението по
чл.222, ал.3 в обласст Враца към
м 31.03.2016
6 г. според размера
р
на ппредприятияята
Доо 10 години тру
рудов стаж

Над 10 го
одини трудов сстаж при същ
щия
работодат
тел

маллко; 45;
882%

малко; 5;
72%

средно; 1;
14%

голям
мо; 1;
14
4%

средно; 8;
14%

голямо; 22;
4%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Разпредеелението наа действащиите КТД, съ
ъдържащи договоренос
д
сти, постигн
нати междуу
стран
ните относн
но по-висок
кия размер нна обезщетеението по чл.222,
ч
ал.3 КТ, е сход
дно от гл.т..
размеера на пред
дприятията. Еднакъв е относител
лния дял наа КТД в срредните преедприятия –
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малкко над 14%, и в двата случая на уусловията за придобиване на правва на обезщ
щетението –
съотвветно под 10 години тр
рудов стаж и над 10 го
одини трудо
ов стаж при същия работодател. С
10% е по-висок този относи
ителен дял за КТД в малките
м
пред
дприятия заа договорени
ия по-високк
размеер на обезщетението по чл.222, ал.3 КТ за
з над 10 години труудов стаж при същияя
работтодател, съоответно с 10
0% е по-голлям делът наа КТД в гол
лемите предпприятия при
и условиятаа
на члл.222, ал.3 КТ
К за до 10 години
г
труддов стаж.
На Фигур
ури 155а и 155б
1
е преддставен бро
оят на дейсттващите КТ
ТД към 31.0
03.2016 г. в
обласст Враца, в които е постигната
п
ддоговореносст за по-ви
исок размерр на обезщеетенията поо
чл.2222, ал.3 КТ, разпределен
ни според д оговорения по-висок раазмер.
Фи
иг.155а,155б
б
Брой КТД
К
с договорени по-виисоки размеери на обезщ
щетението поо чл.222, ал
л.3
в обласст Враца към
м 31.03.2016
6 г.
Над 10 го
одини трудов сстаж при същ
щия
работодат
тел

Доо 10 години тру
рудов стаж

6
МБТВ

1

10
МБТВ

1

1

5
МБТВ

2

9
МБТВ

4
МБТВ

2

8
МБТВ

3
МБТВ

7
МБТВ

3
0

1

47
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7
0
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2
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Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Договорееният диапаазон на обеззщетението в случаитее на трудов стаж до 10
0 години поо
м 31.03.2016 г. в област Враца е м
чл.2222, ал.3 КТ в действащи
ите КТД към
между 3 и 6 МБТВ, при
и
средн
но претеглеена стойностт от 4.1 МБ
БТВ. Най-го
олям е броя
ят на действващите КТД
Д, в които е
пости
игната догоовореност за
з 50% увелличение наа размера на обезщетеението над минималноо
устан
новения в КТ
К – 37.5%, с двукратноо и 2.5 пъти договорено
о увеличениие са 25% отт КТД, а в 1
КТД,, с относитеелен дял от 12.5%,
1
е посстигнато три
икратно увеличение – 6 МБТВ.
В случаи
ите на над
д 10 годинии трудов стаж
с
при същия работтодател, до
оговорениятт
диапазон, над ми
инимално усстановения размер на обезщетение
о
ето, е от 7 доо 10 МБТВ, при средноо
претееглена стой
йност от 7.9 МБТВ. Найй-голям е броят на дей
йстващите К
КТД – 47, или 83.9%, с
коитоо е договоррено 1/3 увел
личение на минимално
о установения размер нна обезщетеението от 6
МБТ
ТВ, следвани
и от КТД с договорено
д
уувеличение от 16.7%, които
к
съставвляват 12.5%
% от КТД. С
два К
КТД, или поод 2% относителен дял на всеки, е договорен увеличен
у
раз
азмер на обеезщетениетоо
по члл.222, ал.3 КТ в случааите на надд 10 години
и трудов сттаж при същ
щия работо
одател от 9,,
съотвветно 10 МБ
БТВ, съставл
ляващи 2/3 ннад минимал
лно установ
вения размерр.
На Фигурри 156а и 15
56б е показаано разпредеелението наа действащиите КТД в об
бласт Врацаа
към 31.03.2016 г., в диапаазона под и над сред
дно претегл
лената стоййност на до
оговоренотоо
обезщ
щетение по чл.222, ал..3 КТ по гррупи икономически дейности. Над
ад средно пр
ретегленатаа
стойн
ност от 4 МБТВ са ½ от дейсстващите КТД
К
в здравеопазванетто и 100% от тези в
образзованието в случаите на обезщетенние при до 10
1 години тр
рудов стаж, докато при тези на над
д
10 ггодини труудов стаж при същияя работодаател в държавната аддминистрац
ция КТД с
договвореност наад средно претегления
п
размер от 8 МБТВ саа 1/3, а в обрразованието
о – 2.3%. В
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индуустрията и държавната
д
администраация в дейсстващите КТ
ТД при случчаите на до
о 10 години
и
трудоов стаж договореноститте относно рразмера на обезщетени
ието по чл.2222, ал.3 КТ са изцяло в
„нисккия“ диапаззон под среедно претегллената стой
йност, а в случаите на над 10 год
дини трудовв
стаж при същия работодатеел, действащ
щите КТД с постигната договореноост относно
о размера наа
обезщ
щетението до
д средно пр
ретеглената стойност саа в здравеоп
пазването и ииндустрията.
Фи
иг.156а,156б
б
Брой КТД
К
с договорени по-виисоки размеери на обезщ
щетението поо чл.222, ал
л.3
в област Врац
ца към 31.033.2016 г. по групи икон
номически ддейности
Над 10 го
одини трудов сстаж при същ
щия
работодат
тел

Доо 10 години тру
рудов стаж
до 4 МБТВ
над 4 МБТВ

до 8 МБТВ
над 8 МБТВ

2

2

Здравеоп
пазване

Здравеопа
азване

5
42

Образзование

1

Образование

Държавна админисстрация

1

Държавна администр
рация

Инддустрия

2

Инду
устрия

0% 20% 40% 60% 80%
% 100%

2

1
1

5

0% 20% 440% 60% 80% 100%
Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

На Фигурри 157а и 15
57б е показаано разпредеелението наа действащиите КТД в об
бласт Врацаа
към 31.03.2016 г., в диапаазона под и над сред
дно претегл
лената стоййност на до
оговоренотоо
обезщ
щетение поо чл.222, ал
л.3 КТ по ввид собствееност. И пр
ри двете хиипотези на правото наа
обезщ
щетение по чл.222, ал.3
3 КТ в диаппазона под средно
с
претеглената стоойност са действащите
д
е
КТД в частния сектор.
с
Над средно преетеглената стойност
с
от 4 МБТВ са 42.9% от действащите
д
е
КТД в обществения сектор
р в случаитте до 10 го
одини трудо
ов стаж, съоответно в случаите
с
наа
обезщ
щетение при
и над 10 год
дини трудовв стаж при съ
ъщия работодател тези КТД съставвляват 3.7%
%
в общ
ществения сектор.
с
Фи
иг.157а,157б
б
Брой КТД
К
с договорени по-виисоки размеери на обезщ
щетението поо чл.222, ал
л.3
в областт Враца към 31.03.2016 г. по вид наа собственосстта
Доо 10 години тру
рудов стаж
до 4 МБТВ

над 4 МБТВ

Обществен
сектор

0%

до 8 МБТВ

1

Частен
сектор

4

Над 10 го
одини трудов сстаж при същ
щия
работодат
тел

3

20% 40% 60%
6
80% 100%
%

над 8 МБТВ

Частен
сектор

2

Обществен
сектор

52

0%

2

20% 40% 600% 80% 100%
%
Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

На Фигурри 158а и 15
58б е показаано разпредеелението наа действащиите КТД в об
бласт Врацаа
към 31.03.2016 г., в диапаазона под и над сред
дно претегл
лената стоййност на до
оговоренотоо
обезщ
щетение по чл.222, ал.3
3 КТ споредд размера наа предприяттията. И в дввата случай
й на правотоо
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на оббезщетение в диапазонаа под средноо претеглен
ната стойносст са действващите КТД
Д в среднитее
и голлемите пред
дприятия. Над средно ппретегленатаа стойност от
о 4 МБТВ е договорен
на в 60% отт
дейсттващите КТ
ТД в малкитте предприяятия в случ
чаите до 10 години труудов стаж, съответно
с
в
случааите на обеезщетение при
п над 10 ггодини труд
дов стаж пр
ри същия рааботодател над средноо
претеегления разм
мер от 8 МБ
БТВ тези КТ
ТД съставляват 4.4% в малките
м
преедприятия.
Фи
иг.158а,158б
б
Брой КТД
К
с договорени по-виисоки размеери на обезщ
щетението поо чл.222, ал
л.3
в област Врац
ца към 31.033.2016 г. спо
оред размер
ра на предпрриятията
Над 10 го
одини трудов сстаж при същ
щия
работодат
тел

Доо 10 години тру
рудов стаж
до 4 МБТВ

наад 4 МБТВ

до 8 МБТВ

3

2

Малко

над 8 МБТВ

Малко

43

Средно

2

Средно

9

Голямо

1

Голямо

2

0%

20%

40%

60%
6

80%

1000%

0%

20%
2

40%

2

600%

80%

100
0%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

 Д
Договорени
и обезщетен
ния при пр
рекратяван
не на трудо
овия договоор по иниц
циатива наа
р
работодател
ля по чл.331
1 КТ
Съгласноо чл.331 КТ, работодатеелят може да
д предложи
и по своя иннициатива наа работникаа
или служителя прекратяван
не на трудоовия догово
ор срещу обезщетениее. Ако работникът или
и
служ
жителят приеме предлож
жението, рааботодателяят му дължи
и обезщетенние в размер на не по-малкко от чети
ирикратния размер нна последн
ното получено месеч
ечно брутн
но трудовоо
възнааграждение, освен ако страните саа уговорили
и по-голям размер на ообезщетението. Такиваа
договворености присъстват
п
в 8 от всичкки КТД, коеето представ
влява 9.2% от действащ
щите КТД в
обласст Враца къ
ъм 31.03.2016 г. По-благгоприятен размер
р
– 5 МБТВ,
М
от ноормативно установения
у
я
мини
имален разм
мер на обезщ
щетението п о чл.331 КТ
Т, е договореен в индустррията и образованието,,
в КТ
ТД само в обществен
ния сектор, както и в КТД на големите и малките по размерр
предп
приятия. Наа Фигури 15
59а, 159б и 1159в графич
чно е визуал
лизирано раазпределени
ието на тези
и
КТД..
Фиг.159
9а,159б,159вв
ТД с договор
рености над
д минималноо установения
Структтура на дейсстващите КТ
разм
мер на обезщ
щетението ппо чл.331 КТ
Т в област Враца към 311.03.2016 г.
Б
Брой и относит
телен дял

По груупи икономичеески дейности

По рразмер на пред
дприятията

Индустрр
ия; 1;
12%

малко
о;
7; 88%
%

не; 779;
91%
%

Образов
ание; 7;
88%
да; 8;
9%

голям
мо;
1; 12%
%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А
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На основата на представените данни относно договореностите, постигнати между
страните в действащите КТД в област Враца към 31.03.2016 г. относно обезщетенията, могат да
се направят следните изводи:
 Договорен е по-благоприятен размер на обезщетението при прекратяване на
трудовото правоотношение на основание чл.222, ал.1 КТ в 48% от КТД. Средният договорен
размер е 2 месеца, което представлява увеличение от 100% спрямо нормативния минимум от 1
месец. Най-често такава договореност присъства в КТД от дейностите селско стопанство и
образование. Липсват договорени по-високи размери в КТД от частния сектор и в големите
предприятия;
 Договорен е по-благоприятен размер на обезщетението при прекратяване на
трудовото правоотношение на основание чл.222, ал.2 КТ в 25% от КТД. Средният договорен
размер е 3 месеца, което представлява увеличение от 50% спрямо нормативния минимум от 2
месеца.Тази договореност се среща по-често в КТД в образованието, държавната
администрация, а по-малък дял заемат КТД в индустрията, търговията, транспорта, туризма и
услугите, без значение от сектора и големината на предприятието;
 Договорен е по-благоприятен размер на обезщетението при прекратяване на
трудовото правоотношение на основание чл.222, ал.3 КТ в 9% от КТД за трудов стаж при
същия работодател до 10 години, и значително по-често - в 64% от КТД, за трудов стаж при
същия работодател над 10 години. Средният договорен размер е 4 и 8 месеца при определен
размер в нормативната уредба съответно от 2 месеца за до 10 години стаж и 6 месеца за над 10
години, или увеличение от 100% и 33%. По-често договорености има в дейностите
образование, индустрия, държавна администрация и здравеопазване. В обществения сектор почесто се договаря завишен размер на обезщетението, както и в малките и средни предприятия;
 Договорен е по-благоприятен размер на обезщетението при прекратяване на
трудовото правоотношение на основание чл.331 КТ в 9% от КТД. Средният договорен размер е
5 месеца, което представлява увеличение от 25% спрямо нормативния минимум от 4 месеца.
Среща се в образованието и индустрията, както и в големите и малки предприятия.
В раздел „Обезщетения“, страните в над 50% от действащите КТД в област Враца към
31.03.2016 г. са договорили по-благоприятни условия, свързани с прекратяване на трудовото
правоотношение на основание чл.222, ал.1 – съкращаване на щата, както и на основание чл.222,
ал.3 – при придобито право на пенсия за стаж и възраст. По-рядко, в 1/4 от КТД, се съдържат поблагоприятни условия за обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение на
основание чл.222, ал.2 КТ – по болест, както и на основание чл.331 КТ – по инициатива на
работодателя. Повече договорености присъстват в КТД на предприятията от дейностите
образование, здравеопазване, държавна администрация и индустрия, в сравнение с дейностите
селско стопанство, търговия, транспорт, туризъм, и услуги. По-благоприятни условия, свързани
с обезщетенията, има договорени сравнително рядко в КТД в частния сектор и в малките
предприятия.
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6. Здрав
ве и безоп
пасност пр
ри работа
а. Осигуря
яване.
В тази част
ч
от анаализа предм
мет на раззглеждане са
с постигнаатите договворености в
дейсттващите КТ
ТД в областт Враца къъм 31.03.201
16 г. относн
но защитата
та от профеесионалнитее
рискоове и превеенцията на тези рисковве, вкл. и по
п въпроситте на осигуурителните отношения..
Най-ччесто, чрезз КТД, стр
раните догооворят учасстие на синдикатите при изпълн
нението наа
дейности, норм
мативните основания
о
зза изпълнението на които
к
се ссъдържат в Закона заа
здраввословни и безопасни условия
у
на труд, в Нар
редбата за определяне
о
нна условиятта и реда заа
осигууряване наа безплатнаа храна и//или добаввки към неея; Наредббата за зад
дължителноо
застрраховане на работницитте и служитеелите за рисска от трудо
ова злополукка и др.
В настояящия раздел са разгледаани следнитее видове догговореностии:





Безплаатна храна за работа прии специфични условия на труд;
Тонизи
иращи напи
итки за работта при специ
ифични условия на трууд;
Застрааховки „Труд
дова злополлука“ или „Ж
Живот“;
Допълнително пен
нсионно и зддравно осиггуряване.

 Д
Договорена безплатна храна за раабота при специфични
с
и условия н
на труд
Съгласноо чл.2 и чл.4
4 от Наредббата за опред
деляне на условията и рреда за осиггуряване наа
безпллатна хранаа и/или добавки, право нна безплатна храна за работа
р
при сспецифични
и условия наа
труд имат опрееделени каттегории труудещи се. В чл.5, ал.1 от Нареддбата се оп
пределя, чее
стойн
ността на безплатна
б
хр
рана и/или добавки към нея по таази Наредбаа не може да
д бъде по-малкко от два левва на ден за работник илли служител
л.
Договореености, постигнати м
между страаните за по-висок
п
раазмер на минималноо
устан
новената сума дневно, се съдържатт в 6 КТД, или 6.9% отт всички дей
ействащи КТ
ТД в областт
Врац
ца към 31.033.2016 г. На Фигури 1600а и 160б е показан
п
този брой и оттносителен дял,
д както и
разпрределениетоо на КТД с договоренос
д
сти над мин
нимално устаановените ппо групи ико
ономически
и
дейности.
Фи
иг.160а,160б
б
Брой
й действащи
и КТД с догговорени по-високи размери на стоойността на
беезплатната храна
х
и/или добавки в област
о
Врацаа към 31.03..2016 г. и
разпределението иим по групи
и икономичеески дейностти
Б
Брой
и относит
телен дял

Разпределени
ие по групи икоономически дей
йности
да

не;; 81;
93
3%

да; 6; 7%

не
Кул
лтура и Други

2

Здравеопазване

15

Образование

50

Държавна ад
дминистрация

6

Търговия, транспор
рт, туризъм и
услуги
и

3
4

Индустрия

5
2

Селск
ко стопанство
0%

200% 40% 60% 80%
% 100%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Действащ
щите КТД с договоренности за по--висока стой
йност на беезплатната храна
х
и/или
и
добаввки са в инд
дустрията (4
44.4%) и селлското стопаанство (100%). На Фигуури 161а, 16
61б и 161в е
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показзана структтурата на действащите
д
е КТД в об
бласт Врацаа към 31.033.2016 г. с постигнатаа
договвореност в по-висок
п
раззмер от норм
мативно усттановената.
Тези КТД
Д са разпред
делени 2/3 в индустриятта и 1/3 в сел
лското стоппанство, съответно 17%
%
в часстния сектоор и 83% в общественния сектор, както и 50
0% в малкиите предпри
иятия, 1/3 в
голем
мите и 17% в средните предприятиия.
Фиг.161а,161б,161вв
ни по-висок
ки размери нна стойносттта на
Структурра на действащите КТД с договорен
храна и/илии добавки в област Врац
б
безплатната
ца към 31.033.2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и

По вид собст
твеност

Селско
стопанствво
; 2; 33%
%

По рразмер на пред
дприятията

Общеествен
секто
тор; 5;
833%

среедно; 1;
17%

Частен
сектор; 1;
17%

Индустрия
; 4; 67%

голям
мо; 2;
333%

малко; 3;
3
50%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Договорееният по-ввисок от ннормативно
о установения размерр на стой
йността наа
безпллатната храна и/или до
обавки за раабота при сп
пецифични условия наа труд е в ди
иапазона отт
2.75 лева/ден доо 19 лева/ден. Средно претегленаата стойносст е 9 лева//ден. На Фи
игура 162 е
показзано разпред
делението на
н КТД с догговорени по
о благоприятни за работтниците и сл
лужителитее
суми
и за безплатн
на храна за работа
р
при сспецифични
и условия наа труд спореед техният размер.
р
Фиг.1622
Действащи
и КТД с догооворен по-ви
исок размер
р на стойносстта на
безп
платната храана и/или дообавки за раабота при сп
пецифични уусловия на
труд в облласт Враца към
к 31.03.20
016 г.

сума в лева на
ден

19

1

18

1

8

1
2

3
1

2.75
2

0

1

2
Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

В индусттрията 50% от КТД с ддоговорен по-висок
п
раззмер на стоййността на безплатната
б
а
хранаа и/или добаавки за спец
цифични услловия на тру
уд са над ср
редно претегглената стой
йност. Те саа
и с най-високитте размери – съответнно 9 и 10 пъти по-ви
исоки от м
минимално нормативно
н
о
устан
новения размер. Двата КТД
К
са съоттветно по ед
дин в общесствения и чаастния секто
ор, в голямоо
и среедно по разм
мер предпри
иятие.
1618 София, ж.к.
ж
„Овча куппел”, ул. „Бор
ряна” №59, бл
л.215А, ет.1, аап.1
тел.: 02/425 375
50; факс: 02/4255 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web:
W
www.nipaa.bg

с. 122/151

 Д
Договорени
и тонизиращ
щи напитки
и за работа
а при специ
ифични услловия на тр
руд (сума в
л
лева)
Н
зза определяяне на усло
овията и рееда за осиггуряване наа
Съгласноо чл.3 от Наредбата
безпллатна хранаа и/или добаавки, по врееме на нощн
ни смени или при полаггане на нощ
щен труд, наа
работтниците и служителитее се осигуряяват тонизир
ращи или об
бодряващи ннапитки. В чл.5,
ч
ал.2 сее
опредделя, че стойността на тонизирращите и ободряващи
ите напиткии е 1 лв. на смяна..
Догоовореност заа по-висок размер на таззи сума – 1..5 лева на см
мяна, присъсства само в 1 КТД, или
и
1.2%
% от всички
и действащ
щи КТД в ообласт Врааца към 31.03.2016 г.,, като този
и КТД е в
индуустрията, в обществения
о
я сектор и в голямо преедприятие.
 Д
Договорени
и застраховк
ки „Трудов
ва злополук
ка“ или „Живот“
Съгласноо чл.2, ал.1
1 от Нареддбата за зад
дължително застраховаане на рабо
отниците и
служ
жителите заа риска отт трудова злополука, на задълж
жително заастрахованее подлежатт
работтниците и служителите
с
е, които изввършват раб
бота в основ
вната и спом
магателната дейност наа
предп
приятия, прринадлежащ
щи към иконномическа дейност
д
с тр
рудов травм
матизъм, раввен или по-високк от средни
ия за странаата. На Фиггури 163а и 163б е по
оказано разппределениетто на КТД,,
съдърржащи догооворености за
з застраховвка „трудоваа злополукаа“ и „живот““.
иг.163а,163б
б
Фи
Б
Брой действаащи КТД с договорени
д
застраховки „трудова злополука“
з
и „живот“ в област
Враца къ
ъм 31.03.201
16 г. и разпрределението
о им по груп
пи икономиччески дейно
ости
Б
Брой
и относит
телен дял

Разпределени
ие по групи икоономически дей
йности
да

не

1

1

Култ
тура и Други

не; 72;
83%

6

Здр
равеопазване

9
50

Образование
О

1

Държавна адм
министрация

да; 15;
17%

5
3

Търговия, транспорт, туризъм…

4

5

Индустрия

2

Селско
о стопанство
0%

200%

40%

60%

80
0% 100%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Действащ
щите КТД с договоренност за засстраховка „трудова злоополука“ и „живот“ в
обласст Враца къ
ъм 31.03.201
16 г. са 15, съставляващ
щи 17.2% от всички. В
Всички КТД
Д в селскотоо
стопаанство иматт постигнатаа такава догговореност, както и 55.6% от КТД
Д в индустри
ията, 50% в
култуурата, 40% в здравеопаззването и 166.7% в държ
жавната адми
инистрацияя.
4а,164б,164вв
Фиг.164
Сттруктура наа действащитте КТД с до
оговорени заастраховки „„трудова
злополу
ука“ и „живвот“ в областт Враца към
м 31.03.20166 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и
Селлско
стоп
панст
во
о; 2;
13%

Индустр
ия; 5;
33%

Култура
и Други;
1; 7%
Здраавео
пазване;
4
6; 40%

Държ
жавн
а
админис
трация;
1; 7%
7

По вид собст
твеност
Общесттв
ен
секторр;
14; 93%
%

По рразмер на пред
дприятията
средноо;
6; 40%
%

Частен
сектор;
1; 7%

голямо;
о;
2; 13%
%

малко; 7;
47%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А
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На Фигуури 164а, 164б и 164в е показанаа структуратта на дейсттващите КТ
ТД в областт
Врац
ца към 31.033.2016 г. с договорении застраховкки „трудоваа злополукаа“ и „животт“ по групи
и
икономически дейности,
д
вид
в
на соббственосттаа на предп
приятията и според размера
р
наа
предп
приятията. КТД в образование
о
ето заемат най-голям
м дял от действащите КТД с
договворености относно
о
засттраховка „тррудова злоп
полука“ и „ж
живот“ – 400%, следван
ни от КТД в
индуустрията – 1/3 и селск
кото стопаннство – 13.3%. Само в 1 КТД в частния сектор имаа
пости
игната такавва договореност – 6.7%
%, като остан
налите 14 КТД
К
са в общ
ществения сектор.
с
КТД
Д
с догговореност за
з застраховвка „трудоваа злополукаа“ и „живот“ в малкитее предприятия са почти
и
½ (466.7%), съотвветно в сред
дните предпрриятия – 40% и в голем
мите – 13.3%
%.
 Д
Договореносст за допъл
лнително пеенсионно оссигуряванее;
Съгласноо Кодекса за социалнно осигурявване, работн
ниците и сслужителите могат даа
избиррат пенсион
нни осигури
ителни фонндове за доп
пълнително пенсионноо осигуряваане, в т.ч. –
задъллжително в определен размер
р
и дооброволно над този разм
мер. С КТД социалнитее партньори
и
в преедприятиятаа договарят съдействиее и/или фин
нансиране от
о работодаттеля за осиггуряване наа
допълнително пеенсионно оссигуряване. Договорено
ости за допъ
ълнително ппенсионно осигуряване
о
е
се сррещат в 9 (10.3%) от деействащи КТ
ТД в областт Враца към
м 31.03.20166 г. Тези догговорености
и
присъ
ъстват във всички
в
КТД
Д в селското стопанство
о, в 44.4% отт КТД в инддустрията и съответно в
6.7%
% и 4% в зд
дравеопазваането и обрразованието
о. На Фигур
ри 165а и 165б е виззуализираноо
разпрределениетоо на тези КТ
ТД.
Фи
иг.165а,165б
б
Брой дейсстващи КТД
Д с договореено допълни
ително пенси
ионно осигууряване в об
бласт
Враца къ
ъм 31.03.201
16 г. и разпрределението
о им по груп
пи икономиччески дейно
ости
Б
Брой
и относит
телен дял

Разпределени
ие по групи икоономически дей
йности
не; 78; 90%

да

не

2

Култ
тура и Други

1

Здр
равеопазване

14
48

2

Образование
О

6

Държавна адм
министрация

3

Търговия, транспорт, туризъм…

4

Индустрия

5
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Селско
о стопанство
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Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

На Фигуури 166а, 166б и 166в е показанаа структуратта на дейсттващите КТ
ТД в областт
Врац
ца към 31.033.2016 г. с до
оговорени кклаузи за до
опълнително
о пенсионноо осигуряван
не по групи
и
икономически дейности, вид на собствееността и раазмер на преедприятиятаа.
Фиг.166
6а,166б,166вв
ряване
Структураа на действащите КТД с договорено допълнитеелно пенсиоонно осигур
в обласст Враца към
м 31.03.2016
6 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и
Здравео
пазване;
1; 11%

По вид собст
твеност

По рразмер на пред
дприятията

Селско
стопанст
во; 2;
22%
Обществ
ен
сектор;
7; 78%

Образо
ов
ание; 22;
22%
Инд
дустр
ияя; 4;
45%

малко; 6;
67%
Частен
сектор;
2; 22%
средно;
2; 22%
голямо;
1; 11%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А
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Най-голяям е процентът на КТД с договорен
ност за допъ
ълнително ппенсионно осигуряване
о
е
в инддустрията – 44.4%, сел
лското стоппанство и образование
о
ето с 22.2%
% и здравеоп
пазването –
11.1%
%. В 2 КТ
ТД (22.2%) в частния сектор им
ма клаузи с договоренност за доп
пълнителноо
пенси
ионно осигууряване, а останалите
о
777.8% са в обществени
ия сектор. В малките предприятия
п
я
2
КТД с договорееност за до
опълнителноо пенсионн
но осигуряв
ване са /3, съответно в среднитее
предп
приятия – 22.2% и в гол
лемите – 11 .1%.
 Д
Договореносст за допъл
лнително зддравно осиггуряване.
Странитее по КТД сключват дооговорености и за допъ
ълнителнотоо здравно осигуряване,,
коитоо се срещатт в 8 КТД, или 9.2% от всички дейсстващи КТД
Д в област В
Враца към 31.03.2016 г..
На Ф
Фигури 167аа и 167б са показани бброят и отн
носителният дял от КТ
ТД, в които има такаваа
договвореност, както
к
и раззпределениеето по груп
пи икономи
ически секттори. Допъ
ълнителнотоо
1
здраввно осигуряяване присъства в КТ
ТД от селсското стопаанство – 1000%, в /3 от КТД в
индуустрията, каккто и съотвеетно в здраввеопазването
о (6.7%) и образованиетто (4%).
Фи
иг.167а,167б
б
Брой дей
йстващи КТ
ТД с договоррено допълн
нително здравно осигурряване в обл
ласт
Враца къ
ъм 31.03.201
16 г. и разпрределението
о им по груп
пи икономиччески дейно
ости
Б
Брой
и относит
телен дял

Разпределени
ие по групи икоономически дей
йности
нее; 79; 91%
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Здравеопазване

14

2

Обр
разование

48
6

Държавна админ
нистрация

3

Търговия, транспорт,…

3

Индустрия
И

6
2

Селско ст
топанство

да; 8; 9%

0%

20%
%

40%

60%

80%
% 100%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

На Фигуури 168а, 168б
1
и 1688в е показаана структурата на КТ
ТД с договвореност заа
допълнително зд
дравно осигу
уряване.
Фиг.168
8а,168б,168вв
Структураа на действаащите КТД с договорен
но допълниттелно здравнно осигуряване в
областт Враца към 31.03.2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и
Селско
стопанст
во; 2;
25%

Здравео
пазване;
1; 13%

По вид собст
твеност

По рразмер на пред
дприятията
голлямо;
1;; 12%

Индусттр
ия; 3;
37%

средно;
1; 13%

Обществ
ен
сектор;
7; 87%
О
Образов
ание; 2;
25%
Частен
сектор;
1; 13%

малко; 6;
75%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Най-голяям е процен
нта на КТД с договорен
ност за доп
пълнително здравно оси
игуряване в
индуустрията – 37.5%, в образованиетто и селско
ото стопансство и обраазованието – по 1/4 и
здраввеопазванетто – 12.5%. В 1 КТД (122.5%) в часттния сектор, както и в м
малките преедприятия –
¾ от действащитте КТД, съответно в среедните и гол
лемите пред
дприятия – ппо 12.5%
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На основата на представените данни относно клаузите в действащите КТД в област
Враца към 31.03.2016 г., които касаят здравето и безопасността при работа и осигуряването,
могат да се направят следните изводи:
 Договорен е по-благоприятен размер на сумата за безплатна храна по чл.5, ал.1 от
Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки
към нея в 7% от КТД. Групите икономически дейности с най-голям процент от КТД, в които е
договорен по-благоприятен размер, са селското стопанство (100%) и индустрията (44%). Тези
договорености присъстват в КТД на предприятия и от обществения, и от частния сектор, без
значение от големината на предприятията. Средният договорен размер е 9 лв. на ден, което
представлява увеличение от 4.5 пъти над нормативния минимум от 2 лв. на ден;
 Договорен е по-благоприятен размер на сумата за тонизиращи напитки при полагане
на нощен труд по чл. 5, ал.2 от Наредбата в 1.2% от КТД, най-вече в индустрията, обществения
сектор, големите предприятия. Средният договорен размер е 1.5 лв. на ден или увеличение от
50% над нормативния минимум;
 Договорени са застраховки „Трудова злополука“ или „Живот“, както в случаите на
Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска от трудова
злополука, така и в случаите на свободно договаряне от страните, като тези договорености се
съдържат в 17% от КТД, в селското стопанство (100%), индустрията (56%), културата (50%),
здравеопазването (40%), и държавната администрация (17%). По-често тези договорености
присъстват в КТД от обществения сектор, без значение от големината на предприятията;
 Съгласно Кодекса за социално осигуряване е договорено съдействие и/или
финансиране от работодателя на допълнително пенсионно осигуряване в 10% от КТД, в
селското стопанство (100%), индустрията (44%), здравеопазването (7%) и образованието (4%).
Такива договорености има както в обществения, така и в частния сектор, без значение от
големината на предприятията.
 С КТД е договорено допълнително здравно осигуряване в 9% от КТД, най-вече в
селското стопанство (100%), индустрията (33%), здравеопазването (7%) и образованието (4%).
Договорености за допълнително здравно осигуряване има по-често в малките предприятия.
В раздел Здраве и безопасност при работа и осигуряване, страните най-често са
договаряли застраховки „Трудова злополука“ или „Живот“, които в значителна част от
случаите имат задължителен характер. Застраховки, свързани с повишения риск от трудова
злополука, се срещат в около 1/5 от КТД. В около 1/10 от КТД се съдържат по-благоприятни
условия по отношение на допълнителното здравно и социално осигуряване, които имат
незадължителен характер. По-благоприятни условия по отношение на задължителното
осигуряване на безплатна храна и напитки за работа при специфични условия на труд, са
договорени по-рядко, съответно в 7% и 1% от КТД. Най-често договорености присъстват в над
половината КТД на предприятията от селското стопанство, индустрията и здравеопазването.
По-благоприятни условия, свързани с осигуряването при професионални рискове за живота и
здравето на работниците и служителите, има договорени спорадично в КТД от образованието,
търговията, транспорта, туризма и услугите, и държавната администрация, както и в частния
сектор, и в големите предприятия.
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7. Соци
иално–бит
тово и кул
лтурно об
бслужванее
В нормативната уредба
у
соцциално-бито
овото и ку
ултурно оббслужване (СБКО) е
опредделено катоо право на работниците
р
е и служитеелите, като на него е ппосветена гл
лава XIV отт
КТ. Л
Липсва изри
ично задълж
жение в закоона за предо
оставяне на средства заа СБКО. Оси
игуряванетоо
на срредства за сооциално-биттово и култуурно обслуж
жване зависси в голяма сстепен от финансовите
ф
е
възможности наа работодатееля и те са ппредназначеени за подоб
бряване на ссоциалното положениее
на рааботниците и служител
лите. Тези ссредства се определят обичайно
о
на базата на размера наа
фондд „Работна заплата“
з
и могат
м
да се иизразходват само по при
имерно избрроените в гл
лава XIV отт
КТ дейности, члл.292-300 от Кодекса наа труда.
В анализза на раздел СБКО са раазгледани сл
ледните вид
дове договоррености:








Финанси
иране на СБК
КО на основвание чл.292
2 от КТ;
Процент от фонд Работна заплаата като бюд
джет за фонд
д СБКО;
За задовооляване на социално-би
с
итови и култтурни потреебности по ччл.294 от КТ
Т;
За работн
но и унифор
рмено облеккло по чл.29
96 от КТ;
За жилищ
ща и общеж
жития по чл.2297 от КТ;
Относно семействатта на работнниците и слу
ужителите по чл.299 КТ
Т;
Относно пенсионираани работниици и служи
ители по чл.300 от КТ;

 Д
Договорено финансира
ане на СБК
КО на основ
вание чл.292 от КТ
фонд „СБКО
О“ се финансира със среедства от рааботодателяя
В чл.292 КТ е предввидено, че ф
и от други изтоочници. В КТД може да договар
ря това фин
нансиране, с което сее задължаваа
работтодателят да
д осигури парични срредства за социални
с
раазходи. На Фигури 169
9а и 169б е
показзан броят и относителн
ният дял наа действащи
ите КТД в област
о
Врацца към 31.0
03.2016 г., в
коитоо е пости
игната такаава договоореност, каакто и тях
хното разппределение по групи
и
икономически дейности.
Фи
иг.169а,169б
б
Брой дейсттващи КТД с договоренно финансир
ране на СБК
КО на основвание чл.292
2 КТ в
област Враца към 31.03.2016 гг. и разпределението им
м по групи иикономически
дейноссти
Б
Брой
и относит
телен дял

Разпределени
ие по групи икоономически дей
йности
да

да
а; 84;
97%
9

не
Култура и Други

2

Здравео
опазване

14

1
50

Образование
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Държавна администрация
Търговия, тра
анспорт,
туризъм и услуги
у

1

2
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Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Договореено финансиране на С
СБКО на основание чл.292 от КТ
Т има в 84 КТД, коетоо
КТД в обласст Враца къ
ъм 31.03.20116 г. В КТД
Д от всички
и
предсставлява 966.6% от действащите К
групи
и икономи
ически дей
йности им
ма постигн
ната такаваа договорееност, като
о само в
здраввеопазванетто, търговияята, транспоорта, туризм
ма и услуги
ите, както и в индусттрията, тази
и
договвореност нее присъства изцяло във ввсички дейсстващи КТД
Д.
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На Фигур
ури 170ь,170
0б и 170в е показана структуратта на действ
тващите КТД с клаузи
и
относсно финанссирането на СБКО по ггрупи иконо
омически дейности, виид на собстввеността наа
предп
приятията и техният размер.
р
Пр едвид пракктически пъ
ълното покрритие на по
остигнататаа
договвореност с КТД
К
относн
но финансиррането на СБКО, структтурата им ппо групи ико
ономически
и
дейности е многго близка със
с структуррата на разпределението на дейсттващите КТ
ТД в областт
Врац
ца към 31.033.2016 г. по групи иконномически дейности.
д
В нея най-гоолям дял заеемат КТД с
договворености относно
о
финансиранетоо на СБКО в образоваанието (59.55%). В часттния секторр
тези КТД съставвляват 6% отт всички деййстващи КТ
ТД, като в 83
3.3% от КТД
Д в частнияя сектор имаа
договвореност относно
о
фи
инансиранетто на СБК
КО. КТД в обществеения сектор
р с такаваа
договвореност саа 94%, като
о от всичкии КТД в об
бществения сектор 97.55% имат до
оговореностт
относсно финанси
ирането на СБКО. КТД
Д в малките предприяти
ия с клаузи в КТД за финансиранее
на СБ
БКО са 74.77%, в средни
ите предприя
иятия – 21.7%
%, а в голем
мите – 3.6%.
Фиг.170
0а,170б,170вв
Структурра на действаащите КТД с договорен
но финансир
ране на СБК
КО на основвание
чл.292
ч
КТ в ообласт Врац
ца към 31.03
3.2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и
Индустрия;
8; 10%
Селско
стопанство
; 2; 2%
%

Тър
рговия,
транспорт,
тур
ризъм и
усллуги; 2;
2%

По вид собст
твеност

По рразмер на пред
дприятията

Оббществен
сеектор; 79;
94%
Държавна
администтр
ация; 6; 7%

малко;
62; 75%

Култура и
Други; 2;
2%

Здравеопа
зване; 14;
17%
%
Образован
ие; 50; 60%

Частен
сектор; 5;
6%

средноо;
18; 22%
%

голямо
о;
3; 3%

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

 Д
Договорен процент
п
за фонд
ф
СБКО
О
Финанси
ирането на СБКО
С
като пправило се договаря
д
отт страните ккато конкреттен процентт
спрям
мо средстваата за работтна заплата. Такива догговорености
и присъстватт в 77 КТД,, или 88.5%
%
от вссички действващи в облааст Враца къъм 31.03.2016 г. Няма нормативноо установен минимален
н
размеер на процеента за фин
нансиране нна фонд СБК
КО. В бюдж
жетните оргганизации, ежегодно с
ПМС
С за изпълнеението на бю
юджета се оопределя мааксималниятт процент, ккойто е устан
новен на доо
3%, ккато от 20166 г. 11 той веече не е вър ху брутното
о трудово въ
ъзнагражденние, а върху
у основнотоо
таковва.
Докато в 84 КТД (96.6%) от всиички действващи КТД в област Врааца към 31.03.2016 г. е
пости
игната догоовореност относно фиинансиранетто на СБК
КО, договорреност за конкретнияя
проц
цент на тези
и средства се
с съдържа в 77 КТД, или в 7 КТД с постиигната договвореност заа
финаансиране на СБКО не е уточнен прооцентът на това
т
финанссиране.
п
наа
На Фигуура 171 е показано разпределеението на КТД с дооговорен процент
финаансиране на фонд СБКО
О според негговата велич
чина. Най-голям е брояят на КТД, с които този
и
проц
цент е договворен на 3%
% - 68 КТД
Д, или 88.3%. Значитеелно по-маллко са КТД, с които е
опредделен по-гоолям процен
нт, вариращ в диапазон
на от 10% до
о 50%. В 4 КТД (5.2%)) процентътт
за фоонд СБКО е определен на 10%, в 2 КТД (2.6%
%) – на 15%, в по 1 КТД
Д (1.3%) – съ
ъответно наа
18%, 20% и 50%
%.
11

ПМ
МС 380/29.12..2015 г., чл.44
4, ал.2
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Фиг.1711
Деействащи КТ
ТД с договоорен процен
нт за фонд СБКО
С
в облааст Враца
към 31.03.2
2016 г.
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На Фигурри 172а, 17
72б и 172в е показана структуратаа на КТД с договорен процент заа
фондд СБКО по групи икономическ
и
ки дейностти, вид наа собственоостта и го
олемина наа
предп
приятията.
Фиг.172
2а,172б,172вв
н процент заа СБКО в оббласт Врацаа към
Структурра на действащите КТД с договорен
31.03.201
16 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и
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20%

50%
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В две от групите икономическии дейности – индустрия
я и селско сстопанство, страните саа
ТД от инду
договворили в действащитее КТД над 3% финанссиране на СБКО.
С
В КТ
устрията сее
срещ
щат най-мноого вариации на договоорения про
оцент – от 10 до 20 прроцента. В останалитее
групи
и икономич
чески дейноссти в КТД ддоговоренияят процент е 3%, с изкллючение на търговията,,
трансспорта, туризма и услугите, къдеето се срещ
ща едноврем
менно миниимума и мак
ксимума наа
диапазона на дооговорения процент, прри това в съ
ъотношениее 50:50 – съъответно 3%
% и 50%. В
КТД от частнияя сектор, как
кто и при гголемите пр
редприятия договорениият процентт е над 3%,,
докатто в КТД от обществвения сектоор, както и при сред
дните и маллките пред
дприятия сее
наблю
юдават стой
йностите на договорениия процент на
н финансир
ране на СБК
КО в целия диапазон
д
наа
договвореноститее.
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 Д
Договореноссти по чл.294 КТ
Разпоред
дбата на чл.2
294 КТ опрееделя форми
и на социал
лни разходи,, финансираани от фонд
д
СБКО
О, в т.ч. оссигуряване на транспоррт до место
оработата и обратно, оорганизиран
но хранене,,
поддържане на търговски
т
об
бекти и базии за услуги, бази за дъл
лготраен и кр
краткотраен отдих, бази
и
за куултурни зан
нимания, кл
лубове, бибблиотеки и задоволяваане на другги социалн
но-битови и
култуурни потреб
бности. Догговореностии по чл.294 КТ
К се съдър
ржат в 72 (882.8%) от действащите
д
е
КТД в област Враца
В
към 31.03.2016 г. На Фигуури 173а и 173б е пооказан техният брой и
относсителен дялл, както и разпределени
р
ието на КТ
ТД с договор
рености по чл.294 КТ и по групи
и
икономически дейности.
иг.173а,173б
б
Фи
Д с договореености на осснование чл.294 КТ в оббласт Врацаа към
Брой дейсстващи КТД
31..03.2016 г. и разпределеението им по
п групи ико
ономически дейности
Б
Брой
и относит
телен дял

Разпределени
ие по групи икоономически дей
йности

да; 72;
83%
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слуги"

3
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"Инд
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"Селско стоп
панство"
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Договореености по чл.294 КТ се съдърж
жат в КТД от всичкии групи ико
ономически
и
дейности, вкл. изцяло в селсското стопаанство, търго
овията, тран
нспорта, турризма и услу
угите, кактоо
и в културата. В останал
лите групии икономич
чески дейности КТД с постигн
нати такиваа
договворености съставляват
с
повече от пполовина от КТД. На Фи
игури 174а, 174б и 174вв е показанаа
струкктурата на КТД
К
с дого
оворености по чл.294 КТ
К по групи
и икономиччески дейности, според
д
вида на собствен
ността на пр
редприятиятта и тяхнатаа големина.
4а,174б,174вв
Фиг.174
Структтура на действащите КТ
ТД с договор
рености по чл.294
ч
КТ в област Врааца
към 31.03.2
2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и

По вид собст
твеност
да

ова
"Образо
ние"; 488;
67%

По рразмер на пред
дприятията
да

нне
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"Здрав
веоп
азване
е"; 8;
11%
%
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малко
Общественн сектор
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средно

"Държаавна
истр
админи
ация"; 3;
4%

"Търговия,
транспорт,
туризъм и
услуги"; 3;
4%

"Култу
ура и
Други
и"; 2;
3%
%
"Селско
стопанство
"Индустри
"; 2; 3%
я"; 6; 8%

Частенн сектор
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Над 2/3 от действащи
ите КТД с ддоговореносст по чл.294
4 КТ са в оббразованиетто, следвани
и
от зддравеопазван
нето с 11.1%
% и индустриията с 8.3%. Няма същеествена разллика в разпр
ределениетоо
на деействащите КТД с договорености относно формите на използване
и
на фонд СБ
БКО междуу
общеествения и частния сеектор, а спооред големината на предприятия
п
ята КТД с постигнати
и
договворености по
п чл.294 КТ
Т е в прибллизително ед
днакво съоттношение прри малките и среднитее
предп
приятия, доокато КТД в големите прредприятияя, съдържащи такава догговореност, са ¼.
 Д
Договореноссти за работно и униф
формено обл
лекло по чл
л. 296 КТ
Член 296 КТ уреж
жда осигуряяването на работници
ите на рабоотно или униформено
у
о
облеккло, или наа парични ср
редства за ннабавянето му, като следва да се иима предвид
д разликатаа
със ззадължениеето за пред
доставяне нна „предпаззно облекло
о“ във връъзка с осиггуряване наа
безоп
пасни условвия на труд
д. На Фигурра 175а и 17
75б е показзан броят и относителн
ният дял наа
дейсттващите КТ
ТД към 31.0
03.2016 г. в област Врааца с постиггната договвореност по чл.296 КТ,,
кактоо и разпред
делението по
о групи икоономически дейности. В над 95% от КТД са постигнати
и
договворености по
п чл.296 КТ
Т, като самоо в индустри
ията и здрав
веопазванетто, съответно в 11.1% и
20% от действащ
щите КТД таакава договоореност не присъства.
п
Фи
иг.175а,175б
б
Брой дейсстващи КТД
Д с договореености на осснование чл
л.296 КТ в оббласт Врацаа към
31..03.2016 г. и разпределеението им по
п групи ико
ономически дейности
Б
Брой
и относит
телен дял

Разпределени
ие по групи икоономически дей
йности
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На Фигурри 176а, 176
6б и 176в е показана сттруктурата на
н КТД с дооговореностти по чл.2966
по групи икоономически дейности, сспоред вида на собствен
ността на прредприятиятта и тяхнатаа
КТ п
мина.
голем
Фиг.176
6а,176б,176вв
Структтура на действащите КТ
ТД с договор
рености по чл.296
ч
КТ в област Врааца
към 31.03.2
2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
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Най-голям е делът на КТД, съдържащи договорености по чл.296 КТ в образованието –
60.2% и здравеопазването – 14.5%, като относителният им дял в проценти в частния сектор е
86.3%, а в обществения – 96.3%. Най-голям е броят на КТД с постигнати договорености по
чл.296 в малките предприятия, следвани от средните и големите.
 Договорености за жилища и общежития по чл.297 КТ
Член 297 КТ дава възможност работодателят да използва средства от собствени
фондове за осигуряване на жилища на работниците и техните семейства, както и да поддържа
работнически общежития. Договорености за жилища и общежития по чл.297 от КТ има в 2.3%
от действащите към 31.03.2016 г. КТД в област Враца. Тези КТД са по един в индустрията и
образованието, в обществения сектор, в голямо и малко предприятие.
 Договорености относно семействата на работниците и служителите по чл.299 КТ
Разпоредбата на чл.299 КТ предвижда възможността работодателят да съдейства за
настаняване на децата на работниците в детски заведения, както и използването на средства от
социалните фондове от семействата на работниците и служителите. Договорености по този лен
от КТ е постигната в 2 (2.3%) от действащите КТД в област Враца към 31.03.2016 г., като тези
предприятия са големи, в индустрията и в обществения сектор.
 Договорености относно пенсионирани работници и служители по чл. 300 от КТ;
Чл.300 от КТ разширява обхвата на социалните разходи в предприятието и спрямо
пенсионери, работили в същото предприятие. Договорености по чл.300 КТ има само в 1 КТД от
голямо индустриално предприятие от обществения сектор.
На основата на данните, анализирани в раздел социално-битово и културно обслужване,
от действащите КТД в област Враца към 31.03.2016 г., могат да се направят следните изводи:
 Задължение на работодателя да осигури парични средства за социални разходи на
основание чл. 292 КТ е договорено в 97% от КТД. Такава договореност присъства в почти
всички КТД, без значение от групата икономическа дейност, собствеността или големината на
предприятията;
 Договорен процент за финансиране на фонд СБКО има в 89% от КТД. Средният
договорен размер е 4.4%. В нормативната уредба има определен максимален процент за
бюджетните организации – 3% от годишните средства за основна работна заплата, съгласно
ПМС 380/29.12.2015 г., чл. 44, ал. 2. За останалите предприятия няма установен максимален
или минимален размер на бюджета за социални разходи. Дейностите, в които се наблюдават
по-високи договорени равнища на бюджета за СБКО, спрямо определения за бюджетните
организации са индустрия, селско стопанство, търговия, транспорт, туризъм и услуги. Около
10% от предприятията от обществения сектор са договорили над 3% размер на бюджета за
СБКО, както и всички частни предприятия. По-висок размер е договорен също в големите
(100%) и в средните предприятия (36%), спрямо малките (5%);
 Конкретни форми на социалните разходи по чл.294 КТ като осигуряване на
транспорт до и от месторабота, организирано хранене, ваучери за храна и други, има
договорени в 83% от КТД. Договорености има в почти всички КТД от дейностите образование,
селско стопанство, търговия, транспорт, туризъм и услуги, култура и други, както и в над 50%
от КТД от дейностите индустрия, здравеопазване и държавна администрация. По-рядко
договорени форми има в големите предприятия – 75%;
 Договореност по чл.296 КТ работодателят да осигури средства за представително и
работно облекло за работниците и служителите присъства в почти всички КТД – 95%. Не
толкова често тази договореност се съдържа в големите предприятия (75%) и в частния сектор
(83%);
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 Други изследвани договорености за социалните разходи са осигуряване на жилища
и общежития по чл.297 КТ – съдържа се в 2% от КТД, социални придобивки за семействата на
работниците и служителите по чл.299 КТ – 2% от КТД, както и социални придобивки за
пенсионирани служители по чл.300 КТ – 1% от КТД. Този тип договорености се съдържат найвече в индустрията и образованието, обществения сектор, малките и големи предприятия.
В раздел Социално–битово и културно обслужване, страните най-често са договорили
задължение на работодателя да осигури парични средства за социални разходи по чл.292 КТ,
процент за финансиране на фонд СБКО, форми на социалните разходи по чл.294 КТ, средства
за представително и работно облекло по чл.296 КТ. Тези договорености присъстват в над 3/4 от
КТД от всички икономически дейности, независимо от формата на собственост и големината на
предприятията. По-рядко, в под 2% от КТД, има договорености за жилища и общежития,
семействата на работещите, както и за пенсионирани работници и служители по чл.чл.297, 299
и 300 КТ. Като цяло договорености, свързани с осъществяването на социални разходи от
работодателя се съдържат в над 97% от КТД.
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8. Соци
иален диалог и взаи
имоотнош
шения меж
жду стран
ните.
Отношен
нията между
у работодаттеля и синд
дикалните организации
о
и не рядко се уреждатт
чрез включване на обособеени разделии в КТД, в които
к
тези отношения се договарят. Законътт
(чл.22 КТ) позволлява и насър
рчава участнниците в соц
циалния диаалог да осъщ
ществяват консултации
к
и
и съ
ътрудничесттво, да скл
лючват КТД
Д и спораззумения чрез непосреддствени пр
реговори заа
регуллиране на трудовите
т
отношения,
о
както и даа уреждат възникналит
в
те спорове по реда наа
закон
на за уреждаане на колек
ктивните труудови споро
ове (ЗУКТС
С).
Анализътт на клаузите в действващите КТД
Д в област Враца
В
към 331.03.2016 г.,
г относими
и
към осъществявването на социален ддиалог и взаимоотнош
в
шения меж
жду странитте включваа
следн
ните въпросси:
 наличи
ие на орган за социалноо сътруднич
чество, създааден с КТД в предприяттието;
 наличи
ие на правил
лник и разпиисани функц
ции и отговорности на органа за со
оциално
сътруд
дничество;
 обхватт на дейносттите на орган
ана за социал
лно сътрудн
ничество;
 осигурряване на уссловия за синндикална деейност - преедоставяне нна помещени
ия,
оборуд
дване, средсства за дейноостта на син
ндикалните организациии в предпри
иятието;
 период
дични провеерки и контррол на изпъл
лнението наа КТД;
 процед
дура за водеене на прегоовори по скл
лючване на КТД
К
или аннекси към тяях;
 процед
дура относн
но уреждане на КТС, включваща ср
рок за урежддане на КТС
С чрез
непосрредствени пр
реговори, съъдействие на
н висшестоя
яща организзация за урееждане на
КТС, споразумени
с
ие за миним
мално необхо
одими дейности в случаай на стачкаа, както и
роля на НИПА при съдействиие за уреждаане на КТС.
 О
Орган за соц
циално сът
трудничеств
во
В 12 от действащитте към 31.003.2016 г. в област Враца КТД, съ
съставляващ
щи 13.8% отт
всичкки КТД, сее съдържат клаузи, с ккоито се съ
ъздава оргаан за социаално сътруд
дничество в
предп
приятието. На Фигура 177а и 1777б е показан
н броят и оттносителнияят дял на действащите
д
е
КТД към 31.03..2016 г. в област
о
Врацца с постиггната догово
ореност за създаване на
н орган заа
социално сътрудничество, както и раазпределени
ието на КТД
Д с тази ддоговореност по групи
и
икономически дейности.
Фи
иг.177а,177б
б
Бррой действащ
щи КТД с договореностти за създавване на орган
н за социалнно сътрудни
ичество в
ообласт Врац
ца към 31.03
3.2016 г. и раазпределени
ието им по групи
г
иконоомически деейности
Б
Брой
и относит
телен дял

Разпределени
ие по групи икоономически дей
йности
да

не

не; 75;
н
86%

"Здрав
веопазване"

2

13

"Об
бразование"

5

45
5

1

"Държавна админ
нистрация"

да;
д 12;
14%

1

1

"Култур
ра и Други"

3

"Търговия, транспор
рт, туризъм…
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3

"И
Индустрия"
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"Селско стопанство"
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Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А
1

В ½ от действащит
д
е КТД в куултурата и /3 от тези в индустрияята има догговорености
и
относсно създаваането на орган
о
за сооциално съттрудничеств
во, както и в 16.7% от КТД в
държ
жавната адми
инистрация, в 10% от К
КТД в образованието и 13.4% от КТ
ТД в здравео
опазването.
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На Фигуури 178а, 178б
1
и 178вв е показан
на структур
рата на КТД
Д с догово
орености заа
създааване на оргган за социаално сътруддничество по
о групи ико
ономически дейности, според
с
видаа
на сообственосттаа на предпри
иятията и тяяхната голем
мина.
Фиг.178
8а,178б,178вв
Струуктура на действащите К
КТД с договворености за създаване на орган заа
социално
о сътрудниччество в облааст Враца къ
ъм 31.03.20 16 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и

По вид собст
твеност
да

"Образова
ние"; 5;
42%

"Здравеоп
азване"; 2;
17%

По рразмер на пред
дприятията
да

нее

Общественн сектор

Частенн сектор
"Култу
ура и
Други
и"; 1;
8%
%
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Сред дей
йстващите в област В
Враца към 31.03.2016 г. КТД, в които са постигнати
и
договворености относно
о
създ
даването наа орган за со
оциално съттрудничествво, най-голяям дял иматт
КТД в образоваанието – 41
1.7%, следваани от инд
дустрията (2
25%) и здраавеопазванеето (16.7%)..
Струуктурата съообразно вида на собствееността е сх
ходна, като разликата м
между КТД с клаузи заа
създааването на орган
о
за соц
циално сътруудничество между обществения и ччастния сек
ктор е околоо
3 прооцентни пуункта. С изк
ключение нна КТД в маалките пред
дприятия, сттруктурата на КТД наа
средн
ните и голлемите предприятия с договорен
ности за създаване нна орган заа социалноо
сътруудничество е еднаква, като
к
КТД с постигнати
и договорености съставвляват 25%, докато при
и
малкките предпри
иятия те са със
с 7.9% отнносителен дял.
д
 П
Правилник,, разписани
ссътрудничесство

функц
ции

и

отговорност
о
ти

на

орргана

за

социалноо

Създаван
нето чрез КТД на оорган за социално
с
сътрудничесство в преедприятиятаа
предп
полага и дооговорености
и относно ннеговата дей
йност и фун
нкции. В таззи връзка действащите
д
е
КТД в област Враца
В
към 31.03.2016 г. са изсл
ледвани дал
ли създаденния орган за социалноо
сътруудничество има разписан Правилнник и функц
ции. Както е показано нна Фигури 179а
1
и 179б,,
в отн
носително малък
м
дял КТД
К
– 5, ссъставляващ
щи 5.7% от всички деййстващи КТ
ТД в областт
Врац
ца, присъствва клауза за правила
п
на рработа на ор
ргана за соц
циално сътруудничество.
Фи
иг.179а,179б
б
Бррой действащи КТД с клаузи
к
за праавила на раб
бота на оргаана за социаално сътрудн
ничество
в област Врааца към 31.03.2016 г. и рразпределен
нието им по групи иконномически дейности
Б
Брой
и относит
телен дял

Разпределени
ие по групи икоономически дей
йности
да

не
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н
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Такива договорени
д
правила
п
за рработа на ор
ргана за соц
циално сътррудничество
о има в КТД
Д
от ккултурата – 50%, дъ
ържавната администраация – 16.7, здравеоопазването – 6.7% и
образзованието – 4%. На Фигури 1880а, 180б и 180в е показана
п
сттруктурата на КТД с
договворености относно правила
п
за работа и функцион
ниране на органа заа социалноо
сътруудничество по групи
и икономиччески дейн
ности, спор
ред вида на собствееността наа
предп
приятията и тяхната гол
лемина.
Фиг.178
8а,178б,178вв
Струуктура на действащите К
КТД с договворености за създаване на орган заа
социално
о сътрудниччество в облааст Враца къ
ъм 31.03.20 16 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и

По вид собст
твеност
да
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40%
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Действащ
щите КТД с постигнат а договорен
ност са разп
пределени ппо 20% меж
жду групитее
икономически дейности
д
здр
равеопазванне, държавн
на администрация и куллтура, а обр
разованиетоо
има относителен
н дял от 40
0%. Тези КТ
ТД са един
нствено от обществени
о
ия сектор, в малките и
средн
ни предприяятия, където
о съставляваат съответно
о 5% и 4.8%
%.
 О
Обхват на дейностите
д
на органа зза социално
о сътруднич
чество
В анализза е отразеено наличи ето на догговорен обх
хват на деййностите наа органа заа
социално сътруд
дничество – сътрудниччество в сф
ферата на по
одобряване на квалифи
икацията наа
работтниците, оси
игуряването
о на здравоссловни и безопасни усл
ловия на трууд, проблем
ми, свързани
и
с поодобряване на конкур
рентоспособбността, иззясняване и разрешавване на ко
онфликти –
инди
ивидуални и колективни
и, контрол ппо изпълнен
нието на КТД
Д и др. Поддобни догово
орености саа
устан
новени в 8 договора, или в 9.2%
% от случаи
ите. На Фи
игури 181а и 181б е представено
п
о
визуаално разпрееделението на тези К
КТД като брой
б
и отно
осителен дяял, както и по групи
и
икономически дейности.
Фи
иг.181а,181б
б
тносно обхваата на дейно
остите на орргана за соци
иално
Брой дейсттващи КТД с клаузи отн
сътрудни
ичество в об
бласт Врацаа към 31.03.2
2016 г. и раззпределениеето им по гр
рупи
икоономически дейности
Б
Брой
и относит
телен дял
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ие по групи икоономически дей
йности
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Освен в групите
г
ико
ономически дейности, където
к
с КТД
Д договорноо са уредени
и въпроситее
на институцион
нализирането чрез Праавилник на съветите за
з социалноо сътруднич
чество катоо
държ
жавна админ
нистрация (16.7%), куллтура (50%)), здравеопаазване (6%) и образоваание (6.7%),,
обхваата на дей
йностите наа органа заа социално сътрудничество е дооговорен и в КТД отт
индуустрията – 22.2%. На Фигури 1882а, 182б и 182в е показана
п
сттруктурата на КТД с
договворености относно
о
обх
хвата на деййността на съвета
с
за со
оциално съттрудничествво по групи
и
икономически дейности, според вида нна собствено
остта на пред
дприятията и тяхната големина.
Фиг.182
2а,182б,182вв
и относно оббхвата на
Сттруктура на действащитте КТД с догговорености
дей
йността на органа
о
за сооциално сътр
рудничество
о в област В
Враца към
31.03.201
16 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
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твеност
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Структуррата на дей
йстващите КТД с постигната до
оговореностт относно обхвата наа
дейностите на органа
о
за со
оциално парртньорство в предприяттието показвва, че те саа най-вече в
образзованието – 37.5%, в индустрияята – 25%
%, както и в здравеоппазването, държавнатаа
адми
инистрация и културатта – по 1 2.5%. Всич
чки те са в обществвения секто
ор, като саа
разпрределени сп
поред големи
ината на пр едприятията както след
два - в голем
мите – 25%,, в среднитее
– 10%
% и в малките – 6.4%.
 П
Предоставяне на помещ
щения, обо рудване, ср
редства за синдикатит
с
те в предпри
иятието
Част от социалнияя диалог в предприяти
ието е и прилагането
п
о на чл.46 КТ, койтоо
предввижда осиггуряване наа условия зза синдикал
лна дейностт - предосттавяне на помещения,
п
,
оборуудване, среедства за деейността наа синдикалн
ните органи
изации в прредприятиетто. В 66 отт
дейсттващите КТ
ТД в обласст Враца къъм 31.03.20
016 г., състтавляващи 775.9% от всички,
в
имаа
пости
игната такаава договор
реност за ппредоставянее на помещ
щения, оборрудване и средства
с
заа
ползвване от син
ндикатите в предприяттието. Тази
и договорен
ност присъсства във вси
ички групи
и
икономически дейности.
д
Наа Фигури 1883а и 183б е показано разпределен
р
нието на тези КТД катоо
брой и относителлен дял, как
кто и по группи икономи
ически дейно
ости.
В селскоото стопансство и куллтурата всички от дей
йстващите К
КТД съдър
ржат такаваа
договвореност. В повечето групи иконномически дейности
д
КТ
ТД с такаваа договорен
ност са над
д
50%. В образоваанието относсителният ддял на КТД с договорен
ност по чл.466 КТ съставвлява 80%, а
в ин
ндустрията – 77.8%.. 2/3 от ддействащитте КТД в държавнаата админи
истрация и
здраввеопазванетто имат так
кива клаузии, а най-ни
исък е отно
осителният им дял в търговията,,
трансспорта, тури
изма и услуггите – 1/3 от всички действащи КТД
Д.
На Фигуури 184а, 184б
1
и 184вв е показан
на структур
рата на КТД
орености заа
Д с догово
осигууряване на условия
у
за синдикалнаа дейност по
о групи икономически дейности, според
с
видаа
на сообственосттта на предп
приятията и тяхната големина.
г
Сред
С
действващите КТД
Д с такиваа
договворености най-висок
н
дяял заемат КТ
ТД в образо
ованието – 60.6%,
6
следввани с почти
и 4 пъти по-малъ
ък относитеелен дял от
о КТД в здравеопаззването, които съставвляват 15.2%. КТД в
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индуустрията имаат дял от 10
0.6%, а остааналите групи икономи
ически дейнности този относителен
о
н
дял п
по-малък отт 10%. Сход
дно е съотнношението между
м
дейсттващите КТ
ТД в областт Враца към
м
31.033.2106 г. с договореност
д
ти по чл.46 КТ между частния
ч
и общественияя сектор, катто и в дватаа
сектоора относителният им дял
д е над 500%, а разликката между тях
т е в диаппазона от 66
6.7% за КТД
Д
в часстния сектоор до 76.5%
% в обществвения секто
ор. Относителният дял на КТД с постигнатаа
договвореност оттносно условвията за синндикална деейност според големинаата на предп
приятията е
в рам
мките на 70--78%, като съответно
с
заа КТД в гол
лемите предприятия е 775%, за сред
дните – 70%
%
и за м
малките – 777.8%.
Фи
иг.183а,183б
б
Брой дейсттващи КТД с договоренности по чл.4
46 КТ в област Враца къ
към 31.03.2016 г. и
разпределението иим по групи
и икономичеески дейностти
Б
Брой
и относит
телен дял

Разпределени
ие по групи икоономически дей
йности
да

не

2

"Култур
ра и Други"

10

"Здрав
веопазване"

не; 21; 24%
%

да; 66; 766%
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40

"Об
бразование"

10

4

"Държавна администрация"

2
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2
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"Селско стопанство"
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Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Фиг.184
4а,184б,184вв
Структтура на дейсстващите КТ
ТД с догово
орености по чл.46 КТ в ообласт Врац
ца
към 31.03.2
2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и
"Обр
разова
ниее"; 40;
661%

По вид собст
твеност
да

По рразмер на пред
дприятията

не

да

не

49

малко
п
"Здравеоп
азване";
10; 15%

"Държавна
администр
ация"; 4;
6%

"Търговия,
транспорт,
туризъм и
услуги"; 1;
1%

"Селско
стопанство
"; 2; 3%
"Индусстри
я"; 7; 11%

"Култтура и
Други"; 2;
3%
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 П
Периодични
и проверки и контрол на изпълнението на КТД
К
Важен асспект на взааимоотношеенията межд
ду страните по КТД е ддоговореносттта относноо
осъщ
ществяване на
н периодич
чни проверкки и контро
ол на негов
вото изпълннение. Договвореност заа
прослледяване наа изпълнението на подпписания КТД
Д и проверки
и на действиието на отдеелни негови
и
клауззи и на догговора като
о цяло се съъдържа в 36 от действ
ващите КТД
Д в област Враца към
м
31.033.2016 г., илли 41.4%. Наа Фигури 1885а и 185б е показано разпределен
р
нието на тези КТД катоо
брой и относителлен дял, как
кто и по группи икономи
ически дейно
ости.
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Фи
иг.185а,185б
б
Брой дейсстващи КТД
Д с договореености за проверка и кон
нтрол на изппълнението
о им в
ообласт Врац
ца към 31.03
3.2016 г. и раазпределени
ието им по групи
г
иконоомически деейности
Б
Брой
и относит
телен дял

Разпределени
ие по групи икоономически дей
йности
да

не
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Във вси
ички групи
и икономиччески дейн
ности има действащии КТД с постигнатаа
договвореност за периодична проверка и контрол на
н изпълнен
нието на КТ
ТД. В култур
рата всички
и
от тяях съдържат такава дого
овореност. В селското стопанство
с
и държавнатта администтрация те саа
½, а в здравеопаазването – 46
6.7%. В остааналите гру
упи икономи
ически дейно
ности действващите КТД
Д
с клааузи за просследяване на
н изпълненнието на КТ
ТД са съответно 44.4% в индустри
ията, 36% в
образзованието и 33.3% в тър
рговията, трранспорта, туризма
т
и усслугите.
На Фигурри 186а, 186
6б и 186в е ппоказана стр
руктурата на
н КТД, съдъържащи догговорености
и
за пеериодична проверка
п
и контрол
к
на иизпълнението на КТД по
п групи иккономически
и дейности,,
спореед вида на собственостт
с
та на предпрриятията и тяхната
т
голеемина.
Фиг.186
6а,186б,186вв
Структтура на дейсстващите КТ
ТД с догово
орености по чл.46 КТ в ообласт Врац
ца
към 31.03.2
2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
и

По вид собст
твеност
да
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ние"; 18;
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стопанство
"; 1; 3%

2

Частен сеектор

20%

14

4
3

голямо

0%

36

47

40%

60%

80% 100%

0%

20%

40%

1

60%

80%

100%
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Сред деействащите КТД с ттакива дого
оворености най-високк дял заем
мат КТД в
образзованието – 50%, сл
ледвани отт здравеопазването (19.4%) и индустриятта (11.1%)..
Дейсстващите КТ
ТД в област Враца към 31.03.2106 г. с договор
рености за ппериодична проверка и
контррол на изпъ
ълнението на КТД в частния секктор са 1/3, а в общесствения сектор – 42%..
Отноосителният дял
д на таки
ива КТД спооред големи
ината на преедприятиятаа е съответн
но за КТД в
голем
мите предпрриятия - 75%
%, за средниите – 30% и за малките – 42.9%.
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 П
Процедура за
з водене на преговори
и по сключ
чване на КТ
ТД или анек
кси към тях
х
С чл.52 КТ и чл.54
4, ал.3 КТ законодател
лно е уредеена процедуурата за пр
реговори поо
склю
ючване на КТ
ТД или анек
кси към тяхх. В действащите КТД в област Врааца към 31.03.2016 г. в
раздеела, уреждаащ социалн
ния диалог и взаимооттношенията между стрраните, са договорени
и
проц
цедури за водене
в
на преговорите
п
е по сключ
чване на КТ
ТД или анеекси към тях.
т
Такиваа
договворености се
с съдържатт в 74 КТД , съставляващи 85.1% от действащ
щите КТД. На Фигурии
187а и 187б е пооказано разп
пределениетто на тези КТД
К
като бр
рой и относсителен дял,, както и поо
групи
и икономич
чески дейноссти.
Фи
иг.187а,187б
б
Бррой действаащи КТД с договоренос
д
сти за процеедура за водеене на прегоовори по скл
лючване
наа КТД и анеекси към тях
х в област В
Враца към 31
1.03.2016 г. и разпределлението им по
п групи
икоономически дейности
Б
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Действащ
щи в областт Враца към
м 31.03.2016
6 г. КТД с клаузи,
к
съдъържащи догговорености
и
относсно воденетто на преговвори по склю
ючване на КТД
К
и анексси към тях, има във вси
ички КТД в
туризма и услугите, както и в
селсккото стопан
нство, инду
устрията, тъърговията, транспорта,
т
култуурата. В публичнияя сектор, където попадат
п
групите икоономически дейности
и
здраввеопазване, образовани
ие и държаввна админисстрация, так
кива клаузи отсъстват съответно
с
в
12% от КТД в образование
о
ето, в 16.7%
% от КТД в държавнатаа администррация и 40%
% от КТД в
здраввеопазванетто.
На Фигурри 188а, 188
8б и 188в е ппоказана стр
руктурата на
н КТД, съдъържащи догговорености
и
за прроцедура заа водене наа преговории по сключването на КТД
К
и анеккси към тях по групи
и
икономически дейности, според вида нна собствено
остта на пред
дприятията и тяхната големина.
Фиг.188
8а,188б,188вв
ТД с догово
орености по чл.46 КТ в ообласт Врац
ца
Структтура на дейсстващите КТ
към 31.03.2
2016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
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Действащ
щите КТД с договореености отно
осно процеедура за воодене на преговори и
склю
ючване на КТ
ТД са с най-голям бройй в образоваанието – 59.5%, следванни от здравееопазванетоо
и инддустрията с по 12.2%, и държавнаата администтрация с 6.8
8%. Всичкии КТД в часттния секторр
съдърржат такиваа договорен
ности, кактоо и 84% от тези
т
общесттвения сектоор. Относиттелният дялл
на К
КТД с посттигната такава договорреност са по 75% ср
ред КТД в големите и среднитее
предп
приятия, каккто и 87.3%
% - в малкитее предприяттия.
 П
Процедура относно
о
урееждане на К
КТС
Съгласноо чл.3, ал.1 от ЗУКТ
ивните тру
удови споррове се урееждат чрезз
ТС колекти
непосредствени преговори
и между рработниците и работтодателите или межд
ду технитее
предсставители по
п свободно определенаа от тях процедура. В действащитее към 31.03.2
2016 г. КТД
Д
в облласт Враца страните саа договорилли процедур
ри за урежд
дане на възнникнал КТС
С в 31 КТД,,
състаавляващи 35.6%
3
от всички
в
деййстващи КТ
ТД. На Фи
игури 189аа и 189б е показаноо
разпрределениетоо на тези КТД
К
като бррой и относсителен дял,, както и поо групи ико
ономически
и
дейности.
Фи
иг.189а,189б
б
Д с договореена процеду
ура за урежд
дане на колеективни труд
дови
Брой действащи КТД
сспорове в об
бласт Врацаа към 31.03.22016 г. и раззпределениеето им по гррупи иконом
мически
дейноссти
Б
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Действащ
щи в област Враца къъм 31.03.201
16 г. КТД с клаузи, ссъдържащи договоренаа
проц
цедура за урреждане на КТС, има във всички
и групи икономически дейности, като с най-високк относителлен дял са КТД
К
в държаавната адми
инистрация (83.3%),
(
в сеелското сто
опанство и в
култуурата с по 50%, в инд
дустрията – 44.4%, в търговията,
т
транспортаа, туризма и услугите,,
кактоо и в образоованието с 1/3 от КТД, и в здравеопазването – 13.3%. Н
На Фигури 190а, 190б и
190в е показан
на структур
рата на КТ
ТД, съдърж
жащи догов
ворености оотносно пр
роцедура заа
уреж
ждане на КТС
К
по гру
упи иконом
мически деейности, сп
поред вида на собстввеността наа
предп
приятията и тяхната гол
лемина.
Фиг.190
0а,190б,190вв
Струкктура на дейсстващите КТ
ТД с догово
ореността пр
роцедура заа уреждане на
н
КТС в облласт Враца към
к 31.03.20
016 г.
По гру
рупи икономичеески дейности
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Най-висок е относителният дял на КТД с договорен срок на непосредствените
преговори за уреждане на КТС в средните предприятия – 30%, следвани от големите – 25% и
малките – 20.6%. Договорени клаузи за съдействие от вишестояща организация има в малките и
средни предприятия, съответно 17.5% и 20%.
 минимално необходими дейности в случай на стачка;
Анализът на действащите КТД към 31.03.2016 г. в област Враца показва, че в тях не са
предвидени клаузи относно осигуряване на минимално необходимите дейности в случай на
стачка, съгласно чл.14, ал.2 и 3 от ЗУКТС.
 НИПА като орган за уреждане на КТС
Само в едно от действащите към 31.03.2016 г. КТД в област Враца е договорена
процедура, в която НИПА е посочен като орган за уреждането на КТС, както и клауза за
посредничество и арбитраж към НИПА. Този КТД е в държавната администрация, в
обществения сектор и сред малките предприятия.
На основата на данните, анализирани в раздел социален диалог и взаимоотношения
между страните, от действащите КТД в област Враца към 31.03.2016 г., могат да се направят
следните изводи:
 Клаузи относно сформирането на постоянен орган за социално сътрудничество в
предприятията има в 14% от КТД, в групите икономически дейности култура (50%), индустрия
(33%), държавна администрация (17%), здравеопазване (13%), образование (10%). Този вид
договореност се среща по-често в частния сектор (17%), спрямо обществения сектор (13%),
като присъства в 25% от средните и големи предприятия, и по-рядко в малките предприятия
(8%);
 Правилник, разписани функции и отговорности на органа за социално
сътрудничество има в 6% от КТД, в дейностите култура (50%), държавна администрация (17%),
здравеопазване (7%) и образование (7%). Тези договорености присъстват в КТД от
обществения сектор, малките (5%) и средни предприятия (5%);
 Обхват на дейностите на органа за социално сътрудничество има установен в 9% от
КТД, в дейностите култура (50%), индустрия (22%), държавна администрация (17%),
образование (6%), здравеопазване (5%). Такива клаузи присъстват в КТД от обществения
сектор без значение от размера на предприятията;
 Договореност за осигуряване на помещения, оборудване и средства за синдикатите
в предприятието, съгласно чл.46 КТ, присъства в 76% от КТД, като се среща в над 2/3 от КТД от
всички икономически дейности. Договорености за осигуряване на условия за синдикална
дейност присъстват в КТД както от обществения, така и от частния сектор, без значение от
размера на предприятията;
 Осъществяването на периодични проверки и контрол на изпълнението на КТД
присъства в 41% от договорите от всички икономически дейности. По-рядко се среща в
дейностите търговия, транспорт, туризъм и услуги (33%) и образование (30%). По-често
договореност се среща в обществения сектор (42%) спрямо частния (33%), както и в големите
предприятия (75%) спрямо средните (30%) и малките (43%);
 Процедура за водене на преговори по сключване на КТД или анекси към тях,
съгласно чл.52 и чл.54, ал.3 КТ има договорена в 85% от КТД. Договореност има в КТД от
всички групи икономически дейности, в КТД от частния сектор (100%), спрямо обществения
(84%), както и в малките предприятия (87%) спрямо средните и големи предприятия (75%);
 Процедура относно уреждане на КТС, съгласно чл.3, ал.1 ЗУКТС има определена в
36% от КТД. По-често ред за уреждане на спора присъства в КТД от дейностите държавна
администрация (83%), селско стопанство (50%), култура и други (50%), индустрия (44%),
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образование (34%), търговия, транспорт, туризъм и услуги (33%). Най-рядко процедура за
разрешаване на спора има установена в КТД от дейност здравеопазване (13%). По-често
процедура има определена в частния сектор (50%) спрямо обществения (35%). По-често
договореност относно процедура за уреждане на КТС има в средните по размер предприятия
(40%) спрямо малките и големи предприятия - 33%;
 Договорен е срок за уреждане на КТС в 24% от КТД. Тази договореност се среща
във всички дейности, най-често в държавната администрация (83%), културата (50%), селското
стопанство (50%), в обществения сектор (32%) и частния сектор (17%), както и в големите
предприятия (33%) и средните предприятия (30%), докато в КТД на малките предприятия е
21%;
 Договорено съдействие от висшестояща организация има в 17% от КТД, като
присъства по-често в дейностите селско стопанство (100%), индустрия (33%), търговия,
транспорт, туризъм и услуги (33%), както и в частния сектор (33%) спрямо обществения (16%).
По-често тази договореност присъства в КТД на средните предприятия (20%) спрямо малките
(17%);
 Липсват договорености относно минимално необходимите дейности в случай на
стачка, съгласно чл.14 ЗУКТС;
 НИПА е посочен като орган за уреждане на КТС в 1% от КТД, дейност държавна
администрация, обществен сектор, малки предприятия.
В раздел социален диалог и взаимоотношения между страните, социалните партньори
най-често договарят процедура за сключване на КТД и задължение на работодателя да осигури
условия за синдикална дейност. Тези договорености присъстват в близо 3/4 от КТД от всички
икономически дейности, независимо от формата на собственост и големината на
предприятията. В над 1/3 от КТД присъстват договорености относно проверка изпълнението на
КТД и процедура за уреждане на КТС. В между 1/4 и 1/7 от КТД присъстват договорености
относно срок за уреждане на КТС, съдействие от висшестояща организация за разрешаване на
спор, както и сформирането на постоянен орган за социално сътрудничество в предприятието.
От изложеното може да се заключи, че страните по КТД са предвидили редица мерки и условия
за осъществяване на сътрудничество и улесняване на преговорите за сключване на КТД.
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V.
Колективни трудови спорове в област Враца
В настоящия анализ са представени данни за възникнали колективни трудови спорове
(КТС) на територията на област Враца. В базата данни, подържана от НИПА, е налична
информация за възникнали колективни трудови спорове в четири предприятия от областта за
периода м. януари 2014 г. – м. септември 2016 г.
Напоителни системи – клон Мизия, гр. Враца
В началото на 2014 г. започват протести в предприятието „Напоителни системи“ ЕАД,
където работят около 1800 души. Предметът на КТС са неизплатените заплати в дружеството.
В клон Мизия има проведена предупредителна стачка. След продължилите близо година
протести заплатите са изплатени в пълен размер.
ФК Ботев, гр. Враца
През 2014 г. е установен проблем с неизплатени заплати, като със съдействието на
Дирекция инспекция по труда – Враца, заплатите първоначално се изплащат в размер на 60
процента от БТВ, като е подписано споразумение за изплащането им в пълен размер.
МБАЛ „Христо Ботев", гр. Враца
Спорът възниква през 2014 г. и продължава през 2015 г. През 2014 г. има проведени
протести във връзка с преструктуриране на предприятието, свързано със съкращения. През
2015 г. основните искания са увеличаване на трудовите възнаграждения с 10% и сключване на
КТД. Броят на наетите работници и служители е около 700.
Дирекция Социално подпомагане, гр. Враца
Като поделение на Агенцията за социално подпомагане, служителите в Дирекцията се
присъединяват към исканията за увеличение на основните заплати и по-добри условия на труд.
Проведена е предупредителна стачка през 2015 г., както и преговори с участието на
Министерство на труда и Министерство на финансите относно възможностите за повишение на
заплатите, както и са отпуснати средства за подобряване на материалната база и условията на
труд за работниците и служителите.
Както е показано на Фигура 195, възникналите КТС на територията на област Враца са с
предмет: неизплатени възнаграждения, съкращения на персонал, неиндексирани
възнаграждения, забавяне в преговорите за сключване на КТД, подобряване на условията на
труд. Това са и най-често срещаните причини за възникване на КТС в страната.
В методологията за проследяване на КТС, споровете условно се разграничават в две
групи – КТС за права и КТС за интереси. Правен е КТС, който произлиза от искания, свързани
с неспазване на установени от закона или действащ колективен трудов договор, права и
задължения. КТС за интереси произлиза от искания за установяване на бъдещи права в рамките
на колективното трудово договаряне и/или извън него.
Анализът показа, че сред възникналите в област Враца КТС преобладава делът на
споровете за интереси, но в едно от предприятията е налице спор, както за права, така и за
интереси. Споровете за права включват неизплатени възнаграждения и искания за подобряване
на условията на труд, при които за установяване на исканията, страните по спора си
взаимодействат със структурите на ИА „ГИТ“. Споровете за интереси включват преговори
между страните във връзка с предстоящо съкращение на персонал, изменения на
възнагражденията, сключване на КТД.
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Фиг.1955
Разпредееление на КТ
ТС в областт Враца спор
ред предметта на спора ппо предприяятия
2

Напоителни системи
ФК Боттев
КТС за права

забавяне в преговорите за
сключване на КТД

неиндексирани възнаграждения

съкращения на персонал

подобряване на условията на
труд

0

неизплатени възнаграждения

1

МБАЛ „Христто Ботев"
Дирекци
ия Социално подпомаагане
КТС за интереси

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

От Фигур
ура 196 се вижда, че предприети
ите действия
я за уреждаане на КТС
С включватт
прегоовори за постигане на исканнията, декл
ларация до
о орган нна публичн
ната власт,,
предуупредителна стачка и участие в протест (съ
ъгласно Зак
кона за съббранията, митингите
м
и
мани
ифестациитее). Даннитее показват също, че в област Враца,
В
както
то и в цялата страна,,
работтниците и служителитте рядко ппредприематт ефективна стачка зза удовлетвворяване наа
техни
ите исканияя.
Фиг. 1966
Раззпределениее на КТС в ообласт Врац
ца според пр
редприетитее действия
за уреждаане на спораа по предпри
иятия

2

1

0

П
Преговори за постигаане
на исканията

Нап
поителни систем
ми

Декларация ддо орган на
публичнаа власт

ФК Ботев

Протест

МБАЛ „Хриссто Ботев"

Предупредителна стачка

Дир
рекция Социалнно подпомагане
Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Както е показано на
н Фигура 197, по-чессто причини
ите за възнникването на
н спора саа
свърззани с непоостигането на
н споразум
мение между страните, и по-рядкоо причинатаа е отказ отт
прегоовори. В област
о
Врац
ца няма сллучай на КТС,
К
който е по приччина неизпъ
ълнение наа
спораазумение, каквито
к
слу
учаи има р егистрирани
и на нацио
онално нивоо. Разграни
ичението наа
приччините за сп
пора е извл
лечено по ккосвен път от текста на
н норматиивната уредба – чл.3-44
ЗУКТ
ТС. Даннитте показват, че макар и рядко, преедставителите на работтниците и сл
лужителитее
получават отказ за провеждане на прегоовори, в т.ч. за сключваане на колекктивен трудов договор.
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Фиг.1977
Раазпределени
ие на КТС в област Врац
ца според пр
ричините заа тяхното
възниикване по предприятия
п

3
2
1
0

непостигане н
на
споразумени
ие
Напоител
лни системи
МБАЛ „Х
Христо Ботев"

Отказ от преговор
ри
ФК Ботев
Дирекция Соц
циално подпомаггане
Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

На Фигурра 198 са показани
п
даанни за разп
пределениетто на КТС в област Вр
раца според
д
начин
ните за тяхното урежд
дане по преддприятия. От
О данните се
с вижда, чее основнитее начини саа
непосредствени преговори
и между страните, потърсено съдействиие от синдикални и
работтодателски организаци
ии, действиия за подккрепа на исканията
и
ккато сигнал
ли, стачки,,
деклаарации, и други
д
от оп
писаните поо-горе предп
приети дейсствия. Даннните показвват, че сред
д
възни
икналите КТ
ТС няма слу
учаи странитте да са преедприели дей
йствия за дооброволно уреждане
у
наа
спораа чрез посрредничество
о по чл.4 ЗЗУКТС или арбитраж по чл.5-8 ЗЗУКТС или
и КТС да е
отнессен за реш
шаване в съда, съгласнно §1 от Допълнителн
Д
ните и закллючителни разпоредби
и
ЗУКТ
ТС.
Фиг.1988
Разпределени
ие на КТС в област Врааца според начините
н
за тяхното
уреж
ждане по пр
редприятия

4
3
2
1
0

Чрез непосредствени
преговори меж
жду страните

Напоителни системи

ФК Ботев

Чрез съдействие по
п чл.4
ЗЗУКТС от синдикални и
работодателск
ки
организации
и

МБАЛ „Хриссто Ботев"

В резу
ултат на действия вв
подкрепа на исканиятаа

Ди
ирекция Социаллно подпомаганее
Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

От Фигуура 199 се вижда, че резултата от уреждаането на КТ
ТС по предприятия е
пости
игнато спорразумение (50%
(
от КТ
ТС), частич
чно споразумение (25%
% от КТС) и спорът е
остан
нал неуред
ден (25% от
о КТС). Това разпр
ределение на крайния
ия изход от
о спора в
предп
приятията от
о област Вр
раца е сравннително по-благоприятн
но от ситуаццията за цял
лата страна..
Околло 54% КТ
ТС за 2015
5 г. в страаната са неуредени, ко
оето още введнъж пок
казва, че саа
необхходими меррки за насъ
ърчаване иззползването на добров
волните изввънсъдебни способи заа
уреж
ждане на КТС
С.
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Фиг.1999
ие на КТС в област Врааца според резултата
р
от тяхното
Раазпределени
уреж
ждане по пр
редприятия

2
1
0

Спор
разумение

Напоителни сисстеми

ФК Ботеев

Неуреден

МБАЛ „Хриссто Ботев"

Части
ично
споразу
умение
Дире
екция Социално поодпомагане

Източник: Базаа данни за КТД и КТС на НИПА
А

Национаалният институт за пом
мирение и арбитраж в рамките нна своите пр
равомощия,,
предввидени в ЗУКТС,
З
мож
же да съдеййства за до
оброволно уреждане
у
нна колективн
ни трудови
и
спороове в предп
приятия чреез процедурии по посред
дничество и/
и или арбиттраж. Това може да сее
осъщ
ществи само при условие, че страниите по спораа са се обърн
нали с исканне към НИП
ПА.
раж, НИПА
А
Освен оссновната деейност по осъществявване на поссредничествво и арбитр
изпъллнява и информационн
но-аналитиччни функци
ии. Съгласн
но Правилниика за устр
ройството и
дейността на НИПА институтът ссъбира, съх
хранява и анализираа самостояттелно и в
сътруудничество със социалните партнььори данни освен за ко
олективнотоо трудово до
оговаряне и
за въ
ъзникналитее колективн
ни трудови спорове, каакто и за причините
п
зза тяхното възникване,
в
,
спосообите и срокковете за ур
реждането иим.
В рамки
ите на ком
мпонент "Раазрешаване на споров
ве" от прооект „Насър
рчаване наа
социалния диаллог и подоб
бряване наа условиятаа на труд на
н работнииците и слу
ужителите“,,
изпъллняван от МТСП
М
по Бъ
ългаро-Швеейцарската програма
п
за сътрудничеество за нам
маляване наа
разли
ичията в рам
мките на раазширения Е
ЕС, НИПА разработи
р
две
д онлайн ф
форми за ин
нформиранее
за акктуален колеективен тру
удов спор. П
Първата е заа ранно инф
формиране нна НИПА заа възникналл
колекктивен труд
дов спор - http://www.nnipa.bg/?q=bgg/node/526, а втората е въпросник
к, по койтоо
НИП
ПА да има възможностт да прослеедява възни
икването и развитиетоо на КТС, както и даа
по--подробна
от
сттраните
получава
и
важнна
инфо
ормация
за
него
http:///www.nipa.bgg/?q=bg/node//527. При разработкаата на по
осочените два инстр
румента заа
прослледяване наа КТС област Враца беш
ше пилотна по
п проекта, заедно с оббласт Кърдж
жали.
Практикаата по уреж
ждане на КТ
ТС в странаата показваа, че е необбходимо да се подобри
и
сътруудничествотто на социаалните парттньори в оссигуряванетто на даннии и разрабо
отването наа
меркки и полити
ики за пред
дотвратяванее и огранич
чаване на колективнит
к
те трудови конфликти,,
разреешаване на колективни
ите трудовии спорове и усъвършен
нстване на колективно
ото трудовоо
договваряне.
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V.
Заключение
Осигуряването на данни за показатели на икономически дейност и групи икономически
дейности, браншове, общини и предприятия във връзка с базата данни за колективни трудови
договори (КТД) е една от важните задачи, залегнали в Стратегията за развитие на Националния
институт за помирение и арбитраж. В настоящия анализ на колективното трудово договаряне в
област Враца за пръв път е представена информация за постигнатите договорености в
съпоставка с нормативната уредба.
Основен източник на информация за анализа е създадената интегрирана база данни за
КТД, в която 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 установени тенденции и дялово
разпределение на КТД. Количественият анализ на представените данни, генерирани от базата
данни на НИПА за КТД и КТС, има за цел да съдейства за разширяване на възможностите за
цялостен преглед на колективното трудово договаряне по браншове и отрасли, както и за
обезпечаване на информационните нужди при прилагане на мерки и политики в сферата на
индустриалните отношения.
От началото на 2013 г. е добавен и нов модул към базата данни, който отразява
показатели за договореностите в КТД. Той позволява 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.
Анализът на данните за постигнати чрез КТД договорености би могъл да послужи при
предприемането и разработването на нормативни промени, свързани с минималните трудови и
осигурителни стандарти, които са предмет на колективното трудово договаряне.
От проведения пилотен анализ на колективното трудово договаряне в област Враца
могат да бъдат откроени следните основни изводи:
1. Изследването на структурата и динамиката на сключените и действащите КТД
показва, че колективното трудово договаряне в областта е намаляло с по-слаби темпове,
отколкото средно за страната. Като резултат, обхванатите от КТД наети лица в област Враца
към края на месец март 2016 г. са намалели с 7% спрямо същия момент на 2014 г. За страната
този спад е 12.5%.
2. Групите икономически дейности, които имат най-голямо значение за процеса на
колективното трудово договаряне в страната въз основа на брой КТД и брой наети лица,
обхванати от тях са: образование, здравеопазване, държавна администрация и индустрия. Само
в индустрията преобладава делът на частните предприятия, което показва, че е съществен делът
на държавните предприятия, участващи в процесите на колективно трудово договаряне. С найголям брой засегнати наети лица от постигнатите договорености в КТД са наетите в големите
предприятия в страната.
3. На базата на анализа на постигнатите договорености в действащите КТД на равнище
предприятие в област Враца са разкрити следните закономерности:
често прилагани клаузи в КТД са:






размер на минималната работна заплата в КТД на равнище предприятие;
ДТВ за постигнати резултати от труда;
процедура за съкращение на персонала;
финансиране на фонд СБКО;
условия за синдикална дейност;
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процедура за водене на преговори по сключване на КТД или анекси към тях;
процедура за уреждане на КТС.

по-благоприятни от нормативно установените минимални стандарти има
установени за следните договорености:







ДТВ за трудов стаж и професионален опит;
ДТВ за нощен труд;
ДТВ за време на разположение на работодателя;
осигуряване на работно и униформено облекло;
обезщетение по чл.222, ал.1, ал.3 КТ;
безплатна храна.

на равнището на минималните нормативни стандарти са следните договорености:






срок за уведомяване на синдикатите преди масови уволнения;
ДТВ за извънреден труд;
обезщетение по чл.222, ал.2 КТ;
обезщетение по чл.331 КТ;
тонизиращи напитки.

рядко прилагани клаузи са:









застраховки „Трудова злополука“ или „Живот“;
допълнително пенсионно и здравно осигуряване;
жилища и общежития по чл.297 от КТ;
семейства на работниците и служителите по чл.299 КТ;
правилник и разписани функции и отговорности на органа за социално
сътрудничество;
срок за уреждане на КТС;
съдействие на висшестояща организация при уреждането на КТС;
посочване на НИПА като орган за уреждане на КТС.

Разработената база данни за КТД през настоящата година е интегрирана със системата
за проследяване на колективни трудови спорове. Целта на създадената интегрирана база от
данни е да спомогне за усъвършенстване практиката на колективното трудово договаряне в
страната и насърчаване на използването на извънсъдебни способи за уреждане на трудови
конфликти. Сътрудничеството на НИПА с представители на социалните партньори на
различните равнища на договаряне и в регионален аспект ще спомогне за адаптиране на
резултатите от анализа в практиката, събиране на актуална и точна информация, провеждане на
мерки и политики за подобряване на социалното сътрудничество между държавата,
работодателите и синдикатите в страната.
В заключение следва да бъде отчетен приносът и съдействието, което социалните
партньори от област Враца са оказвали на НИПА при разработването и въвеждането на
интегрираната база от данни за КТД и КТС. В периода 2012–2016 г. експерти на социалните
партньори от областта са участвали в организирани от НИПА форуми, работни срещи и
дискусии, давали са становища, участвали са в събирането, обработката и анализа на
информация, свързана с изграждането на национални бази данни за колективното договаряне и
разрешаването на трудови конфликти, както и са допринесли в голяма степен за пилотното
провеждане на тест на разработения инструментариум за проследяване на колективни трудови
спорове. Осъщественото сътрудничество между НИПА и Областния съвет за тристранно
сътрудничество – Враца позволиха да бъде извършен детайлен преглед на процесите на
колективно трудово договаряне в областта и да бъде разпространен натрупания опит в
публикуваните от НИПА анализи и доклади.
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